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چرا باید غذاهاى گوگرددار بخوریم؟احتمال وقوع سیل در برخى مناطق اصفهانواکنش سیدجواد رضویان به احتکار ماسکاخذ نمونه ژنتیک  از 90 هزار مجرم این واحد تهاجمى وحشتناك آبى هاى پایتخت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کرونا  با 
گرم شدن هوا 
ضعیف مى شود

پیشتازى اصفهان در انتخاب نمایندگان زن
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توزیع 30 هزار نهال 
در بین شهروندان اصفهانى

وارد دام سفته بازان
 نشوید!

شاید دیدارهاى
 لیگ قهرمانان 
به تعویق بیافتد 5

دوقطبى رسانه اى

رئیس دانشگاه علوم پزشکى البرز گفت: زدن ماسک تنها 
براى کسانى که به این بیمارى مبتال شده اند و کارکنان 

مراکز درمانى و بهداشتى که به طور مداوم با بیماران 
سروکار دارند تأثیرگذار است چون در حقیقت با زدن ماسک 

از انتشار این بیمارى از طریق این افراد ...

فارغ شدن روزنامه هاى کشــور از پرداختن به 
مســائل حزبى در انتخابات مجلــس، آنها را در 
کوران مواجهه با ویروس کرونا قرار داده اســت. 
این در حالى اســت که همزمانــى اعالم نتایج 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و همه گیر شدن 
سریع ویروس کرونا در کشور، این روزنامه ها را با 
شرایط خاصى مواجه کرده است. مرور صفحات 
اول شــماره هاى دیروز این روزنامه ها به خوبى 

نشان دهنده این وضعیت است.  
بعد از مشخص شــدن نتایج انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى، روز گذشــته قریب به اتفاق 
روزنامه هاى سراســرى اصالح طلب با نادیده 
گرفتن تعمدى نتایــج انتخابات، تیترهاى اصلى 

خود را به موضوع کرونا...
4

شهر در حال ضدعفونى شدن استشهر در حال ضدعفونى شدن است
مسئولین در استان اصفهان با دقت تحوالت مربوط به ویروس کرونا را دنبال مى کنند مسئولین در استان اصفهان با دقت تحوالت مربوط به ویروس کرونا را دنبال مى کنند 

3

اصفهان با 4 نماینده زن در رده دوم شهرهایى ایستاده که در مجلس آینده بیشترین نمایندگان زن را خواهد داشت

امین زندگانى: وسوسه 
شدم حتماً در «ملکاوان» 
بازى کنم

2 گزینه براى نساجى
 پس از کناره گیرى محمدرضا مهاجرى از ســرمربیگرى تیم فوتبال 
نساجى، مسئوالن این باشگاه به دنبال انتخاب جانشین این مربى 
هستند. از همین رو شنیده مى شــود فراز کمالوند گزینه اصلى 
مدیران باشگاه نساجى براى هدایت این تیم است و مذاکرات 
مثبتى نیز بین دو طرف انجام شده است. عالوه بر کمالوند، 
از محمود فکرى، سرمربى فعلى تیم خوشه طالیى ساوه نیز 

به عنوان گزینه دیگر...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سیاست روزنامه هاى سراسرى 
در انتشار اخبار نتایج انتخابات همزمان با 

شیوع ویروس کرونا

توزیع 
ماسک هاى فیلتردار 
در فروشگاه هاى
 لوازم آرایشى 
ممنوع شد

نگوییم مهندسى، بگوییم زد و بند
سعید آذرى با اشاره به انتخابات فدراسیون فوتبال:

5

5

استراحت دراگاناستراحت دراگان

بببیمه ایران

شرکت خدمات بیمه ى نواندیش سپاهان
 کد 3084

آمده ایم پشتیبان شما باشیم تا در برابر حوادث، استوار باشید و 
خورشید زندگیتان همواره از فراز قله ها درخشان باشد

اطنى
انم ب

کار خ
مل:سر

یر عا
 مد

رزاده
س عنب

مهند
قاى 

ش:آ
و فرو

یابى 
ربازار

مدی

ف نیا
ى طائ

ه:آقا
مدیر

ئت 
س هی

رئی

انواع مشاوره رایگان با بیش از 14 سال تجربه کارى و بهره گیرى از کادر مجرب
صدور انواع بیمه هاى بازرگانى از جمله بیمه هاى اتومبیل، آتش سوزى، مسئولیت،

مهندسى، تکمیل درمان، حوادث، عمر و پس انداز، به صورت نقد و اقساط
صدور بیمه شخص ثالث تا 6 قسط

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ارائه باجه و یا دفتر فرعى به متقاضیان داراى شرایط نمایندگى

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینى(ره)، بعد از خیابان عاشــق آباد،طبقه فوقانى بانک ملت و گاراژ 1001،واحد 7-
شرکت خدمات بیمه اى نو اندیش سپاهان،کد 3084 بیمه ایران

     33204447    -   33204152
    عنبرزاده  09133037925   /   طائف نیا 09133281526
باجه سایپا  09138333901

  

 ماسک تنها 
کارکنان  و

یماران
با زدن ماسک 

5

منا
: ای
س

عک
ت / 

 اس
ده

ى ش
فون

دع
ى ض

جار
ته 

 هف
در

که 
ت 

 اس
یى

 ها
حل

ز م
ى ا

 یک
ان

صفه
و ا
متر

اه 
ستگ

و ای
ها 

ن 
واگ

4

مبازىکنبازى کنم ک بازىکنما

ع
یلتردار 
ه هاى
یشى 
شد

 از ک
ساجى
هس

به ع

 پس
نس



0202جهان نماجهان نما 3706دوشنبه  5 اسفند  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس کل بانک مرکزى اعالم کــرد: بانک مرکزى با 
هیجانات بازار ارز هیجانى برخورد نمى کند.

عبدالناصر همتى طى پست ایسنتاگرامى اظهار کرد: در 
خصوص آنچه موجب تصمیم FATF براى اقدامات 
تقابلى علیه ایران شد و مطابق انتظار موجب خرسندى 
دولت آمریکا و موجه نشــان دادن تحریم هاى ظالمانه 
آنها شد، صحبتى نمى کنم. وى افزود: به دنبال این اقدام 
همان گونه که قبًال تأکید کردم، گروهى در تالش بوده 
و هســتند تا با ایجاد فضاى روانى بى ثباتى و نیز اعالم 
نرخ هاى بى پایه و غیر معامالتــى در فضاى مجازى، 
در چارچوب فشــار حداکثرى آمریکا این تصمیمات را 

تکمیل کنند و ثبات بازارها از جمله بــازار ارز را مجدداً 
به هم بزنند.

رئیس کل بانک مرکزى گفــت: این بانک با هیجانات 
بازار هیجانى برخورد نمى کند بلکه با رویکرد اصولى و 
استفاده از امکانات و روش هاى تجربه شده خود در طول 
ماه هاى گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر تالش ها براى 
سفته بازى از طریق تحمیل شوك به بازار ارز را با تقویت 
اقدامات در دست اجرا خنثى مى کنند و ثبات الزم را به 
بازار اعاده خواهد کرد. وى همچنیــن به مردم توصیه 
کرد: از ورود به دام روانى ســفته بازان و ســودجویان 

پرهیز کنند.

رئیس ســازمان پزشکى قانونى کشــور از آمادگى این 
سازمان براى تشکیل پروفایل ژنتیک مشاغل حساس 

و پرخطر خبر داد.
 DNA عباس مسجدى آرانى درباره تشکیل پروفایل
براى گروه هاى شغلى حساس مانند پرسنل کادرپروازى، 
آتش نشــانان، خبرنگاران و... گفت: ما بر اساس برنامه 
ششم توســعه تکالیفى را در مورد بانک ژنتیک برعهده 
داریم و براســاس آن باید اطالعات ژنتیک مجرمان را 
اخذ کنیم. وى با بیان اینکه در حال حاضر پزشکى قانونى 
جلوتر از برنامه  اســت، گفت: نمونه گیرى ما از 90 هزار 
مجرم تکمیل شــده و تاکنون بیش از 20 هزار پروفایل 

ژنتیک داریم و اقدامات در این حوزه در حال انجام است.
مسجدى درباره پروفایل DNA براى مشاغل حساس 
و گروه هایى مانند کادرپروازى و... نیز گفت: ســازمان 
پزشکى قانونى این آمادگى را دارد که براى این اقشار هم 
پروفایل ژنتیکى تشکیل دهد و از آنان نمونه گیرى کند، 

البته باید هماهنگى هاى مربوط به آن انجام شود. 
رئیس سازمان پزشکى قانونى تصریح کرد:  یک مشکل 
ما در این خصوص در مورد کیت هاست و مشکالتى که 
درپى تحریم ها به وجود آمده است، ما باید بتوانیم راهى 
پیدا کنیم که این کیت ها را وارد کنیــم البته گروهى از 
دانشمندان داخلى هم به دنبال تولید این کیت ها هستند.

وارد دام سفته بازان
 نشوید!

اخذ نمونه ژنتیک
 از 90 هزار مجرم

نماینده جدید
 نماینده قبلى را دار زد!

   نامه نیوز | جشن پیروزى نماینده منتخب 
بویراحمد و دنا حاشــیه ساز شــد زیرا اینطور که 
ویدیوى منتشر شده نشــان مى دهد فرد راه یافته 
به مجلــس، نماینده فعلى را به صــورت نمادین 
به دار آویخته است! انتشــار این ویدیو در فضاى 
مجازى عالوه بر شوکه کردن کاربران در فضاى 
مجازى با انتقادات گسترده اى همراه بوده و سبب 
طرح این سئوال شد که شوراى نگهبان چطور این 
فرد را براى ورود به مجلس شوراى اسالمى صالح 

دانسته است؟

افزایش قربانیان کرونا
   ایسنا | کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت در این باره 
گفت: در میان موارد تحت بررســى و تحت نظر تا 
پیش از ظهر روز یکشنبه، تعداد 15 نفر جدید مبتال 
به ویروس کروناى جدید شناسایى شدند که از این 
تعداد هفت نفر در قم، چهار نفــر در تهران، دو نفر 
در گیالن و یک نفر در اســتان مرکزى و یک نفر 
در تنکابن بوده اند. از این 15 نفر متاسفانه سه نفر 
هم جان خود را از دست دادند. وى گفت: بنابراین با 
احتساب این 15 نفر، در مجموع 43 نفر بیمار مبتال 
به کروناویروس جدید تشخیص داده شده که هشت 
نفر ظرف روزهاى گذشته جان خود را از دست دادند.

منشأ کرونا در ایران
   انتخاب | سعید نمکى، وزیر بهداشت درباره 
منشــأ بیمارى کرونا در کشــورمان گفت: طبق 
بررســى هایمان منبع ویروس را پیدا کردیم که 
از ناقلین چینى بوده اســت و مــوارد آن در حال 
مشخص شدن است. همچنین یکى از فوتى ها در 
قم بازرگانى بود که از طریق پروازهاى غیرمستقیم 

سفرهایى به چین داشته است.

متولدین جدید
 یارانه معیشت مى گیرند

   فارس | سخنگوى ستاد حذف یارانه وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعى گفت:  متولدین جدید 
به شرطى که خانوار آنها مشمول یارانه معیشت 
باشد، واریز خواهد شد. حسین میرزایى  در مورد 
خانواده هایى که در حال حاضر مشــمول یارانه 
معیشت هستند،  گفت:  در صورتى که خانوار آنها 
مشمول یارانه و مشمول معیشتى باشد، متولدین 
جدید نیز به لیست اضافه خواهد شد که آمار آن از 
سوى سازمان ثبت احوال ارائه مى شود. وى تأکید 
کرد: اگر خانواده، تازه متولد شده مشمول یارانه 
نقدى و معیشت نباشد عمًال مشمول نخواهد شد.

توقف ضبط «عصرجدید» 
به علت کرونا!

   برترین هــا | با توجه به ضرورت پیشگیرى 
مناسب از خطر ابتال به بیمارى کرونا، روابط عمومى 
برنامه «عصرجدید» در اطالعیه اى از توقف موقت 
ضبط این برنامه در روز یک شنبه (دیروز) خبر داد. 
در این اطالعیه آمده این اقدام به دلیل شــرایط 
موجود در کشور و مراعات بهداشتى و ضدعفونى 
کردن سالن تماشاگران و تمامى فضاهاى ضبط 
برنامه و هماهنگى هاى الزم با وزارت بهداشــت 

انجام شده است.

تهران قرنطینه مى شود؟
   انتخاب | محســن هاشمى، رئیس شوراى 
شهر تهران در یک گفتگوى تلویزیونى، در مورد 
اینکه آیا بحث قرنطینه شهر تهران مطرح شده 
است یا خیر، گفت: تاکنون نه، باید این موضوع را 
از وزارت بهداشت سئوال کنیم، سئوال مى کنم و 
احتماًال، اگر تعداد زیاد شود حتمًا این کار را انجام 

مى دهیم.

در بست در اختیار 
اصولگرایان

   نصف جهان | نتایج انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شوراى اسالمى نشــان مى دهد اصولگرایان 
پیروز قاطع این انتخابات بوده اند. این در حالى است که 
اصالح طلبان پیش از برگزارى انتخابات به شدت نسبت 

به رد صالحیت گسترده نامزدهاى خود معترض بودند.
بنا بر جدولى که خبرگزارى «فارس» دیروز منتشر کرد، 
از 290 نماینده مجلس به جــز پنج نماینده اقلیت هاى 
مذهبى و 11 نفر که بــه دور دوم رفتند، تکلیف گرایش 
274 نماینده باقیمانده به این شرح است: 19 نفر اصالح 
طلب، 217 نفر اصولگرا و 38 نفر مستقل. بیشترین آمار 
اصالح طلبان پیروز در انتخابات به اســتان آذربایجان 
شرقى مربوط مى شــود که در مقابِل 10 اصولگرا و سه 
مستقل، سه اصالح طلب هم به مجلس راه پیدا کردند. 
راه یافتگان اصالح طلب به پارلمان در ســایر استان ها 

حداکثر دو نفر بوده است. 
بهترین پیروزى اصولگرایــان در انتخابات جمعه از نظر 
تعداد به استان تهران مربوط مى شود که هر 35 نامزد این 
استان از همین طیف هستند. استان کردستان تنها استان 
در کشــور اســت که اصولگرایان در آن نتوانستند حائز 
اکثریت کرسى ها بشوند. از چهار نماینده این استان سه 
نفر مستقل، یک نفر اصولگرا و یک نفر اصالح طلب اند. 
در استان اصفهان هم از 19 نماینده، 14 نفر اصولگرا و سه 

نفر مستقل هستند. دو نفر هم به دور دوم راه پیدا کردند.

میرسلیم
 رئیس سنى مى شود

   خبر آنالین | با توجه به اطالعات به دســت آمده 
از نامزدهایى که تاکنون موفق بــه راهیابى به مجلس 
شده اند، میرسلیم رئیس ســنى مجلس یازدهم خواهد 
شد. بر اساس آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى،
 مســن ترین نماینده به عنوان رئیس ســنى مجلس 
انتخاب خواهد شــد که در میان نمایندگانى که تا این 
لحظه حضورشان در مجلس قطعى شده است، مصطفى 
میرسلیم، با 72 سال سن، مســن ترین نماینده است و 

رئیس سنى مجلس خواهد شد. 

سرگذشت «بنى صدر» 
سریال مى شود

   مهر |صداوسیما که ساخت سریال هاى استراتژیک 
را مدتى است در دستور کار قرار داده است، بنا دارد این 
سریال ها را با محور قرار دادن برخى از شخصیت هاى 
تاریخى و سیاسى معاصر به تولید برساند. از جمله افرادى 
که قرار است به زودى پروسه تولید یک مینى سریال با 
محوریت وى آغاز شود ابوالحسن بنى صدر اولین رئیس 

جمهور پس از انقالب است. 

عصبانیت رسایى از شکست!
   برترین ها | حمید رسایى، کاندیداى اصولگراى 
مجلس یازدهم کــه در بین 30 نفــر اول تهران قرار 
نگرفته اســت، به عدم حضــور خود در لیســت 30 
نفره اصولگرایان کــه برنده انتخابات شــد واکنش 
نشــان داد. او در توییتر نوشــت: «برنــده انتخابات 
نه قالیباف بود نــه اصولگرایان و نــه وحدت زورکى 
دقایق آخر، برنده انتخابات لولــو بود. بازنده انتخابات 
هم کســانى بودند که از ترس لولوى ســاختگى به 
لیستى مرکب از دامادها، اسپانسرها، بى خاصیت ها و 
حرف گوش کن هــا در کنار چنــد کاندیداى الیق و 

انقالبى رأى دادند و حاال پشیمانند.» 

فحش ناموسى آقاى نماینده!
   رویداد24 | نادر قاضى پــور، نماینده ارومیه در 
ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس که براى دوره یازدهم 
رد صالحیت شد در یک پیام ویدیویى پس از اشاره به 
برخى رقباى خود، فحشــى دیگر نصیب «کسانى که 
علیه او گزارش کذب به شوراى نگهبان داده اند» نثار 
مى کند و مى گوید «آرزو مى کنم، ناموسشــان دست 

بقیه بیافتد»!

خبرخوان

فارغ شــدن روزنامه هاى کشــور از پرداختن به 
مســائل حزبى در انتخابــات مجلــس، آنها را 
در کــوران مواجهه بــا ویروس کرونا قــرار داده 
اســت. این در حالى اســت که همزمانى اعالم 
نتایج انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و همه 
گیر شــدن ســریع ویروس کرونا در کشور، این 
روزنامه هــا را با شــرایط خاصــى مواجه کرده 
است. مرور صفحات اول شــماره هاى دیروز این 
روزنامه ها به خوبى نشان دهنده این وضعیت است.  
بعد از مشخص شــدن نتایج انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى، روز گذشــته قریب به اتفاق 
روزنامه هاى سراســرى اصالح طلب با نادیده 
گرفتن تعمدى نتایج انتخابات، تیترهاى اصلى 
خود را به موضوع کرونا اختصاص دادند. این در 
حالى بود که روزنامه هاى اصولگرا سعى کردند 
پیروزى طیف خود را در انتخابات برجسته کرده 
و در عین حال به کرونا هم بپردازند اگرچه نوع 
پردازش آنها با شیوه اطالع رسانى روزنامه هاى 

اصالح طلب به کل متفاوت بود.   
سیاستگذارى روزنامه هاى اصالح طلب

واقعیت این است که روزنامه هاى اصالح طلب 
از پیش از اعالم نتایج انتخابات مى دانستند که  از 
290 کرسى مجلس یازدهم چیز زیادى به طیف 
مورد حمایت آنها نخواهد رســید؛ از این جهت 
اعالم نتایج انتخابات نه تنها آنها را غافلگیر نکرد 
بلکه این روزنامه ها با استفاده از پوشش گسترده 
گزارش هاى مربوط به شــیوع ویروس کرونا 
به ســرعت از نتایج انتخابات گذر کرده و آن را 
فرصتى براى نادیده گرفتن تعمدى خبر از دست 
رفتن اکثریت کرسى هاى مجلس قلمداد کردند. 
در واقع به نظر مى رســد کرونا فرصت مغتنمى 
براى رسانه هاى این طیف سیاسى به وجود آورد 
تا بتوانند حداقل در کوتاه مدت از تفسیر و تحلیل 
شکســتى که در انتخابات با آن روبه رو شدند 
دورى کنند. مرور صفحات اول این روزنامه ها 
در شماره هاى دیروز به خوبى مبین دنبال کردن 
این خط فکرى است: کمرنگ نشان دادن نتایج 
انتخابات و پررنگ کردن ماجراى ویروس کرونا. 
اما به لحاظ قواعد روزنامه نگارى، این روزنامه 
ها در پوشــش اخبار و گزارش هاى مربوط به 
کرونا، تأثیرگذارى بیشتر روى مخاطبانشان را به 
عنوان هدف اصلى در نظر گرفته و به همین دلیل 
از تیترهاى کوتاه و چکشى براى انتقال «پیام» 
خود اســتفاده کردند. در پیش گرفتن این شیوه 
تیترزنى باعث شــد مثًال تیتر اول روزنامه هاى 
«آفتاب یزد» و «اعتماد» با موضوع مشــترك 
کرونا اما زاویه دیــد 180 درجه مقابل یکدیگر، 
به لحاظ کاربرد و تعــداد کلمات تقریبًا هم وزن 
یکدیگر باشــد و تیتر روزنامه  «سازندگى» هم 
چیزى مشــابه تیتر همین دو روزنامه اگرچه با 

موضوعى کلى تر از آب در بیاید.

درباره دو روزنامــه دیگر اصــالح طلب یعنى 
«همشــهرى» نزدیک به شــهردارى تهران 
و «ایــران» روزنامه دولــت نیز دقیقــًا همان 
ویژگى هایى که در سایر روزنامه هاى این طیف 
به چشم مى خورد رعایت شده بود (برجسته کردن 
کرونا و چشم پوشیدن از نتایج انتخابات)  با این 
تفاوت که محافظه کارى این دو روزنامه موجب 
شد تیترهاى نخست «ایران» و «همشهرى» که 
هر دو به کرونا مربوط مى شد، از کوبندگى کمترى 
نسبت به سایر روزنامه هاى هم جناحى برخوردار 
شــود. در واقع اگر بگوییم نوع برخــورد این دو 
روزنامه تأثیرگذار اصالح طلب با خبر شیوع کرونا، 
چیزى مشابه عملکرد روزنامه هاى اصولگرا بود، 

به اشتباه سخن نگفته ایم.
این سیاست را به شکلى دیگر روزنامه «شهروند» 
نیز در پیش گرفت. این نشریه وابسته به هالل 
احمر اگرچه بر خالف سایر روزنامه هاى اصالح 
طلب، در تیتر اول خود به پیــروزى اصولگراها 
در مجلس پرداخت اما در عکس بزرگ صفحه 
اولش، با همان محافظه کارى جارى در «ایران» 
و «همشــهرى» به ویروس کرونا پرداخت تا 
مشخص شود نشریات دولتى ایران در مقایسه با 
روزنامه هایى که توسط بخش خصوصى منتشر 
مى شود ویژگى هاى منحصر به فردترى دارند!  
اما روزنامه «شــرق» که یکى از قدیمى ترین و 
مهمترین روزنامه هاى بخش خصوصى طیف 
اصالح طلب اســت، دیروز بــراى صفحه اول 
خود ساز دیگرى کوك کرد. «شرق» که انتظار 
مى رفت همچون «ســازندگى»، «اعتماد» و 
«آفتاب یزد» به خبرهاى مربوط به شیوع کرونا 
توجه ویژه اى نشــان دهد، تیتر اول خود را به 
گزارشى درباره تحریم ها علیه ایران اختصاص 
داد و در عکــس اول نیز به دیدگاه ســه چهره 
سیاسى درباره «آنچه اصالح طلبان در این دوره 
از انتخابات تجربه کردند» پرداخت. البته در پیش 
گرفتن روال غیر معمول توسط روزنامه «شرق»، 
پیش از این هم ســابقه داشــته اما اینکه یک 
روزنامه اصالح طلب بالفاصله بعد از شکســت 
طیف سیاسى مورد حمایتش در یک انتخابات، به 
همان انتخابات بپردازد و درصدد تخطئه پیروزى 

رقیب برآید، قابل تأمل ارزیابى مى شود.    
سیاستگذارى روزنامه هاى اصولگرا

اما در آن ســوى جبهه جناح بندى هاى کشور، 
روزنامه هاى اصولگراها سیاست دیگرى اتخاذ 
کردند. این روزنامه ها که طیف مورد حمایتشان 
پیروز قاطع انتخابات مجلس شده بود، با اینکه 
نتوانستند شــادى خود را از این موضوع کتمان 
کنند اما آشــکارا تالش کردند در نوع انعکاس 
پیروزى اصولگراها شیوه اى را پیش بگیرند که 
تعبیر به  «پایکوبى گسترده» نشود؛ شاید به این 
دلیل که میزان مشارکت مردم در انتخابات از آن 
چیزى که این رسانه ها انتظار داشتند کمتر بود 

(که به این موضوع هم در شماره هاى دیروز هم 
پرداخته بودند)؛ اما در عیــن حال، آنها نیز مانند 
همتایان اصالح طلب خود نتوانستند از پوشش 
گزارش هاى مربوط به همه گیر شدن ویروس 
کرونا در کشور چشم پوشــى کنند هر چند نوع 
پرداختــن آنها به این موضوع بــا روزنامه هاى 

اصالح طلب تفاوت عمده اى داشت.
به ایــن ترتیب صفحــات اول شــماره هاى 
دیروز نشریات اصولگرا، ملغمه اى از «شادى 
محتاطانه پیــروزى در انتخابــات» و «نگاه 
بدبینانه به نوع پوشــش خبــرى غالب درباره 
ویروس کرونا» بود. این وضعیت باعث شد تا 
تیتر اول روزنامه هاى «وطن امروز»، «جوان» 
و «جام جم» به انتخابات و عکس اول هر سه 
روزنامه به ویروس کرونــا اختصاص پیدا کند. 
البته پرداختن روزنامه «وطن امروز» به ویروس 
کرونا، به همان شیوه سابق این روزنامه انجام 
شد که زیر ســئوال بردن سیاست هاى دولت 
روحانى را در هر زمانــى از اولویت هاى خود 
مى پندارد. «وطن امروز» این بار علت «کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات» را به سیاست هاى 
دولت تدبیر و امید مربوط دانسته و از «کروناى 

بنفش» یاد کرده است!    
در میــان روزنامه هاى اصولگــرا، «کیهان» و 
«رســالت»، هــم در تیترهــاى اول و هم در 
عکس هاى اولشــان به پیــروزى در انتخابات 
پرداختند و ویروس کرونــا را در میان تیترهاى 
سوم صفحه اول خود قرار دادند. «فرهیختگان» 
اما تیتر اولش را به کرونا داد و عکس اولش را به 

پیروزى در انتخابات. 
استثناء در میان روزنامه هاى اصولگرا، روزنامه 
«صبح نو» بود که با تیتر هیجانى «30 – هیچ»، 
در اندازه تمام صفحه اول خود به استقبال پیروزى 
در انتخابات مجلس رفت و کرونا را هم تقریبًا به 
دست فراموشى سپرد. البته رفتار انتخاباتى این 
روزنامه قابل درك است چون به هرحال «صبح 
نو» نزدیک به محمدباقر قالیباف، پیشرو لیست 
اصولگرایان در تهران و رئیس احتمالى مجلس 
آینده بوده و طبیعى اســت براى پیروزى قاطع 
اصولگرایان در انتخابات مجلس ســنگ تمام 

بگذارد.
سیاستگذارى روزنامه هاى ورزشى

اما در عالم روزنامه نگارى ورزشى که اصوًال دور از 
جهان سیاست براى خودش سیر مى کند، نیز کرونا 
وجه غالب شماره هاى روز گذشته روزنامه هاى 
مهم ورزشى ایران بود. «گل»، «ایران ورزشى» و 
«خبر ورزشى» به عنوان پرتیراژترین روزنامه هاى 
ورزشى کشور، تیترهاى اول خود را به تأثیرپذیرى 
مسابقات ورزشى از شــیوع کرونا اختصاص داده 
بودند که در این میان مشابهت کامل تیتر روزنامه 
هاى «خبر ورزشــى» و «ایران ورزشى» (کرونا 

علیه فوتبال) جالب بود. 

عنوان تیتر و عکس اصلى صفحه اول شماره هاى روز گذشته 
روزنامه هاى اصولگر

سیاست روزنامه هاى سراسرى در انتشار اخبار نتایج انتخابات همزمان با شیوع ویروس کرونا

دوقطبى رسانه اى

توضیحاتعکس اولتیتر اول

پیروزى نامزدهاى ضد آمریکایىکیهان
سیلى تازه به ترامپ

کیهان در یکى دیگر از تیترهاى 
صفحه اول خودش آنفلوآنزا را 
خطرناك تر از کرونا دانسته و 

معتقد است «رسانه هاى معلوم 
الحال» باید به قربانیان آنفلوآنزا 
در آمریکا بپردازند چون کرونا 
یک ویروس سیاسى است

اعتماد مردم به جوان
بازگشت امید

کرونا را 
بدون حمایت 
بین المللى هم 

شکست
 مى دهیم

تیتر اول به پیروزى اصولگرایان 
در انتخابات مربوط است

مجلس نو شدرسالت

فرهیختگان
نه به ترس و 
ساده انگارى 
در مقابله با 

کرونا

مشارکت فعال 
و خاموش علیه 
دولت روحانى

عکس اول به پیروزى 
اصولگرایان در انتخابات مربوط 

است

30 - هیچصبح نو

راى ملت به وطن امروز
کروناى بنفشمنتقدان دولت

قدس
پیشتازى 

اصولگرایان 
در مسیر 
بهارستان

چابهار – زاهدان با 
ریل ملى

جام جم
مأموریت 

سخت مجلس 
یازدهم

چقدر بای د از کرونا 
بترسیم؟!

توضیحاتعکس اولتیتر اول

نه به ترس از همشهرى
شب پرالتهاب جمکرونا

عکس اول درباره بسترى 
شدن محمدرضا شجریان 

در بیمارستان است

همه با هم علیه کروناایران

استراتژى تلخشرق
مجلس آینده 

شعارى و هیجانى 
مى شود

تیتر اول درباره اعمال 
تحریم ها علیه ایران است

کاسبان کرونااعتماد

وحشت از کروناسازندگى

عملیات مقابله با هفت صبح
کرونا، فاز دوم

شوخ طبعى شیرین 
رئیس شورا

عکس اول درباره خبر 
تست کرونا دادن رئیس 
شوراى شهر تهران است

مجاهدان کروناآفتاب یزد

دنیاى 
اقتصاد

اثر کرونا بر 
کسب و کارها

حمایت پنهان 
پوتین از سندرز

شهروند
«وحدت»  

اصولگرایان در 
مجلس

عکس اول به اقدامات علیه عملیات مهار
شیوع کرونا مى پردازد

عنوان تیتر و عکس اصلى صفحه اول شماره هاى روز گذشته 
روزنامه هاى اصالح طلب

مهران موسوى خوانسارى
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10 نفر اول در انتخابات 
اصفهان

با پایان شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، نتایج نهایى حوزه شهرستان اصفهان 
مشخص شـد. بر اسـاس اعالم فرماندارى اصفهان 
تعـداد آراء ده کاندیـداى اول بـه ایـن شـرح اسـت: 
امیرحسـین بانکـى 245629 رأى، عبـاس مقتدایى 
228038 رأى، مهدى طغیانـى 188003 رأى، زهرا 
شـیخى 172850 رأى، حسـین میرزایـى 163370 
رأى، حسـن کامـران 80814 رأى، زهـرا سـعیدى 
79229 رأى، نیـره اخـوان 48101 رأى،  ناهیـد تاج 
الدین 44812 رأى و مسعود نیکدستى 32875 رأى.

احتمال اختالل مخابراتى
اداره روابط عمومى مخابـرات منطقه اصفهان اعالم 
کـرد در اثـر اجـراى عملیـات Down Time، کلیـه 
ارتباطات دیتـا و فیبر ارتباطى شـوراى حل اختالف،  
ثبت احوال و ثبـت اسـناد منطقه امـام فالورجان به 
مدت چهار سـاعت براى سـاعت 9:00 الى 11:00 و 
14:00 الـى 16:00 مـورخ 06 /12 /98 بـا قطعـى و 
احتمال اختالل در شـبکه به مدت پنج ساعت مواجه 

خواهد شد.

چشم انداز معاونت شهردارى 
شاهین شهر

برنامه هاى اجرایـى معاونت شهرسـازى و معمارى 
شـهردارى شـاهین شـهر بـا هـدف ارتقـاى ارائـه 
خدمات به شـهروندان، اعالم  و براى اجـرا به نواحى 
1 و 2 شـهردارى ابالغ شـد. وحید مهدویـان، معاون 
شهرسازى و معمارى شهردارى شاهین شهر با اعالم 
این خبـر گفت: در این برنامه، چشـم انـداز، اهداف و 
مأموریت هاى حوزه شهرسازى و معمارى شهردارى 
شاهین شهر نیز بیان شده که به تفصیل در سه دسته، 
کوتاه مدت (سـه ماهـه)، میان مدت (شـش ماهه) و 
بلنـد مدت (یکسـاله) مـى باشـد. وى در ادامه گفت: 
تغییر نگـرش در مدیریـت و ارتقاى ارائـه خدمات به 

شهروندان هدف اصلى این برنامه است.

سرپرست جدید براى 
دانشگاه خمینى شهر 

محمدمهدى طهرانچى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
با صدور حکمى فرید نعیمى را به عنوان «سرپرسـت 
دانشگاه آزاد اسـالمى واحد خمینى شـهر» منصوب 
کـرد. نعیمى عضو هیئـت علمى تمام وقت دانشـگاه 
آزاد اسـالمى واحد نجف آباد اسـت که داراى سوابق 
اجرایى متعددى از جمله رئیس واحد مجلسى، رئیس 
واحد شـهررضا، معاون پژوهشى واحد لنجان، رئیس 
مرکز تحقیقات مواد پیشرفته واحد نجف آباد و... است. 

چند درصد پزشکان 
کارتخوان دارند؟

 فقط 59 درصد پزشکان استان اصفهان در سامانه ثبت 
نام کارتخوان متصل به امور مالیاتى ثبت نام کرده اند. 
بهروز مهدلـو، مدیرکل امور مالیاتى اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکـه پایـان بهمن، آخریـن وضـع ثبت نام 
پزشـکان به منظور ثبت و راه اندازى کارتخوان مورد 
تأیید سـازمان امور مالیاتى کشـور بود گفت: از بیش 
از 6771 پزشـک اسـتان، بیش از 4000 نفر ثبت نام 

کرده اند.

بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدى در چادگان 

مدیر امور برق شهرستان چادگان گفت: بزرگ ترین 
نیروگاه خورشـیدى 50 کیلو وات غرب استان توسط 
بخش خصوصى در مناطق روستایى چادگان با هزینه 
چهار میلیارد ریـال به بهره بردارى مى رسـد. مجتبى 
یادگارى با بیـان اینکه امور برق شهرسـتان چادگان 
شـاخص کاهش میـزان خاموشـى را دارد، گفت: به 
دنبال کمبود درصد وصول مطالبات میزان اعتبارات 

تخصیصى نیز کاهش پیدا کرده است.

خبر

در مرحله اول انتخابات مجلس زنان رکورد 17 کرسى 
مجلس دهم را در مجلس یازدهم نیــز حفظ کرده اند و 
در صورت پیروزى یک زن دیگــر در مرحله دوم رکورد 
حضور زنان در مجلس شکسته مى شود. البته در انتخابات 
مجلس دهم 18 نماینده زن از سوى مردم انتخاب شده 
بودند که پس از آن با رد صالحیت  مینو خالقى توســط 

شوراى نگهبان وى از راهیابى به مجلس بازماند.
در این باره جالب ترین آمار مربوط به اصفهان است. در 
این استان، در ســه حوزه انتخابیه تک نماینده، یک زن 
وارد مجلس شده است. از نایین، مبارکه و شهرضا، زنان 
توانسته اند مجوز ورود به خانه ملت را بگیرند. از این میان 

نامزد مبارکه مورد حمایــت اصولگرایان بود، اما دو فرد 
دیگر نیرو هاى مستقل محسوب مى شوند. 

سمیه محمودى دوره قبل هم نماینده شهرضا بود. او دوره 
قبل آقایى نامزد اصولگرا را شکست داده بود و این دوره 
با کفیل فرماندار سابق اصفهان رقابت مى کرد. در شهر 
اصفهان هم یک زن وارد خانه ملت شده است تا از نظر 
حضور زنان استان اصفهان پیشتاز باشد. او زهرا شیخى 
و از نامزدهاى لیست اصولگرایان بود که به همراه چهار 

اصولگراى دیگر وارد مجلس شد.
 در این دوره، اصفهان با چهار نماینده زن بعد از تهران با 

پنج نماینده ایستاده است.  

براى اولین بار در کشور عملیات طراحى و تولید ورق هاى 
عملیات حرارتى پذیر (CK45) با موفقیت انجام شد.        

رئیس تروپروســس واحد متالــورژى و روش هاى تولید 
فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: با دســتیابى به 
این موفقیت بزرگ از این پس کشورمان ایران از واردات 
این گرید خاص که در صنایع ماشین ســازى و تولید انواع 
پیچ و مهره و... کاربرد دارد، بى نیاز شــده و عمًال به جمع 

صادرکنندگان آن مى پیوندد.
علیرضا مولوى زاده تصریح کرد: این شرکت طراحى و تولید 
گریدهاى موردنیاز صنایع پایین دســت را از اولویت هاى 
خود دانســته و همواره تالش کرده اســت تا با استفاده از 

ظرفیت هاى یادشده در مســیر خودکفایى و بى نیازى از 
واردات و خروج ارز از کشور در شــرایط تحریم گام هاى 

ارزشمندى بردارد.
در همین خصوص بابک شهریارى، کارشناس متالورژى 
و روش هاى تولید فوالد مبارکه در تشریح ویژگى هاى این 
گرید جدید افزود: گرید CK45 از جمله فوالدهاى عملیات 
حرارتى پذیر است که کاربرد وسیعى در صنعت ماشین سازى 
و ساخت ابزارآالت صنعتى دارد. سطح این نوع فوالدها بعد 
از عملیات حرارتى از مغز ورق سخت تر مى شود. ازاین رو در 
صنایع مختلفى که در آن ها نیاز به مقاومت در برابر سایش 

وجود داشته باشد، کاربرد گسترده اى دارند.

بى نیازى از واردات ورق هاى 
عملیات حرارتى پذیر

پیشتازى اصفهان در 
انتخاب نمایندگان زن

با این که گفته شده موردى از بیمارى کرونا در اصفهان 
دیده نشــده است، اما بســیج عمومى براى مقابله با این 
بیمارى همچنان ادامه دارد. مهمترین اقدام در اصفهان 
طى دو روز گذشــته، ضد عفونى اماکنى بوده که در آن 

تجمعات انسانى شکل مى گیرد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در این باره گفت: 
ضد عفونى کردن مکان هاى اجتماع براى حفظ سالمتى 
مردم و پیشــگیرى از بیمارى کرونا به همه دستگاه هاى 
اجرایى و نهادهاى خدمات رسان استان مانند شهردارى ها 
ابالغ شد. آرش نجیمى با اشاره به آخرین اقدام هاى انجام 
شده در اصفهان براى پیشگیرى از بیمارى کرونا  افزود: 
واحد بهداشــت محیط مرکز بهداشت اســتان، مسئول 
نظارت بر رونــد ضد عفونى کــردن مکان هاى تجمیع 
مانند مدرسه، دانشگاه، مســجد، اتوبوس و قطار شهرى

 است.
اما در حالى که دانشــگاه هاى اصفهان همزمان با اعالم 
وزارت بهداشت به همراه ده استان دیگر تا آخر هفته تعطیل 
اعالم شده است، مدارس این استان که روز یکشنبه تعطیل 
اعالم شده بود هم ضدعفونى شد. مدیر روابط عمومى اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: کار ضد عفونى کردن 
با هماهنگى مراکز بهداشــت شهرستان ها، انجام شده و 
براى این کار از موادى مانند الکل 70 درصد و مواد شوینده 

بهداشتى استفاده شد.
در همین حال دانشگاه اصفهان به دانشجویان خوابگاهى 
توصیه کرده آنها در خوابگاه ها حضور نداشته باشند. روابط 
عمومى دانشگاه اصفهان البته اعالم کرد که با این وجود 
منعى براى حضور دانشجویان در خوابگاه ها وجود ندارد 
و در این زمینه تمام خوابگاه هاى دانشگاه و اتوبوس هاى 

حمل و نقل دانشجویان ضدعفونى شده است و این اقدام 
در حال انجام است.

مدیرعامل شــرکت متــرو منطقه اصفهــان هم گفته: 
به منظور ارتقاء ســالمت شــهروندان هر شب  12 رام 
قطار شــهرى اصفهان با اســتفاده از محلول الکترولیز 
شده کلرید ســدیم (داراى سیب ســالمت و مورد تأیید 
وزارت بهداشــت) ضدعفونــى و گندزدایى مى شــود. 
علیرضا فاتحى با بیــان اینکه عملیات ضدعفونى کردن 
رام هاى قطار شــهرى با فعالیت یک اکیپ هشــت نفر 
انجام مى شــود، افزود: همچنین در طول روز ســطوح 
مختلف ایستگاه هاى قطار شهرى از جمله پیشخوان ها 
و گیت هاى بلیت، هندریل هاى پله برقى، هندریل هاى 
پله ثابت، دستگاه هاى خودپرداز و شارژ بلیت و دکمه هاى 

آسانسور گندزدایى مى شود.
مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان هم گفته اســت: براى 
جلوگیــرى از شــیوع ویــروس کرونا تمــام ورودى 
مراکز گردشــگرى ناژوان، مجموعه هــاى تفریحى، 
سرویس هاى بهداشــتى و ســاختمان ادارى مدیریت 
طرح ساماندهى ناژوان ضدعفونى شــده و این اقدام به 
صورت مداوم ادامه دارد. سیدرســول هاشــمیان گفت:

ســرویس هاى بهداشــتى در ســطح مجموعه ناژوان 
نیز به صورت مداوم هر روز با مــواد مخصوص در حال 

ضدعفونى شدن است. 
در همین حال در پى شــیوع ویروس کرونا در کشور و به 
دنبال رعایت نکات و مالحظات بهداشــتى براى کنترل 
بیمارى هاى واگیردار نمایشــگاه لوازم خانگى، تشک، 
سرویس خواب، تزیینات آشــپزخانه اصفهان به تعویق 

افتاد.
روابط عمومى شرکت نمایشــگاه هاى استان اصفهان 

اعالم کــرد به منظــور رعایــت نــکات و مالحظات 
بهداشــتى براى کنترل بیمارى هاى واگیردار، بر اساس 
تصمیم گیرى بر مبناى خرد جمعى مشارکت کنندگان و 
شرکت  نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان مقرر شد 
نمایشگاه لوازم خانگى، تشک، سرویس خواب، تزیینات 

آشپزخانه در زمان دیگرى برگزار شود.
در همین حال رئیس کمیســیون بهداشــت، سالمت 
و خدمات شهرى شــوراى شــهر اصفهان گفت: از روز 
دوشــنبه (امروز) آزمایشات تشــخیص کرونا در مرکز 
پژوهشــکده بیمارى هــاى عفونــى اصفهــان آغاز 

مى شود. 
عباســعلى جوادى با بیان اینکه تاکنون براى تشخیص 
کرونا ویروس تنها یک آزمایشــگاه در تهران فعال بود، 
افزود: در این شرایط کشور را به 10 قطب تقسیم کرده ایم 
و از دوشنبه در اصفهان در مرکز پژوهشکده بیمارى هاى 
عفونى به وسیله دکتر میرهندى آزمایش پى سى آر براى 
تشــخیص کرونا را آغاز مى کند، کیت را ارسال کرده اند 
و اگر کیت در اصفهان تمام شــود دکتر میرهندى توان 

تولید کیت را دارد.
اما سرپرست دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى 
درمانى کاشان هم از شناسایى 36 نفر بیمار مشکوك ابتال 
به ویروس کرونا در منطقه شــمال استان اصفهان خبر 
داد. سید علیرضا مروجى گفت: 29 نفر از این بیماران در 
شهرستان کاشان و هفت نفر در شهرستان آران وبیدگل 
هســتند. وى میانگین ســنى بیماران مشکوك در این 
منطقه را از 27 تا باالى 80 سال عنوان کرد و افزود: یکى 
از بیماران که 81 سال داشت و داراى فشار خون نیز بود، 
جان خود را از دست داد اما نمى توان گفت که علت مرگ 

ویروس کرونا بوده است.

سامانه بارشى بر اساس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان از امروز دوشنبه وارد این استان شده و بیشتر 
مناطق را فرا مى گیرد. این ســامانه بارشى با شروع 
فعالیت از مناطق غربى تا روز چهارشــنبه در بیشتر 
مناطق استان بارش باران، گاهى رگبار و رعد و برق، 
احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات و مناطق سرد سیر 

استان بارش برف را به دنبال دارد. 

این سامانه بارشى از اواسط روز دوشنبه تا اواسط روز 
چهارشــنبه در مناطق غرب و جنوب غرب و مناطق 
شمالى اســتان با تشــدید فعالیت همراه خواهد بود 
و احتمال وقوع سیالب، ســیالبى شدن مسیل ها، 
آب گرفتگى معابر شــهرى و جاده اى و اختالل در 
تردد محورهاى مواصالتــى، ذوب برف و باال آمدن 

رودخانه هاى محلى را به همراه خواهد داشت.

مسئول اداره مهندســى و مطالعات اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: فرسایش 
خاك در این استان ســاالنه 12 تا 15 تن در هکتار 
اســت که اجراى طرح هاى آبخیزدارى از سال 70 
تاکنون 20 درصد از فرسایش جلوگیرى کرده است.

حمید لیاقتى در گفــت و گو با ایمنا بــا بیان اینکه 
فرسایش خاك در حوضه ســدهاى استان اصفهان 
ســاالنه 14تا 15 تن در هر هکتار است، اظهار کرد: 
میزان فرســایش خاك در همه بخش هاى استان 
اصفهان نیز به طور متوسط 12 تا 15 تن در هر هکتار 

است که این رقم بسیار باالیى است.
لیاقتى با بیان اینکه هزینه میلیاردى ســاخت ســد 
و ذخیره آب از عواملى اســت کــه اهمیت کنترل 
فرســایش آبى خــاك و جلوگیــرى از 16 میلیون 

تن رسوب در مخازن ســدها را دو چندان مى کند، 
اظهــار کرد: اجــراى طرح هــاى آبخیــزدارى در 
27 ســال گذشــته (1370 تا 1397) 20 درصد از 
فرسایش خاك در اســتان اصفهان جلوگیرى کرده

 است.
مسئول اداره مهندســى و مطالعات اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با بیان اینکه پنج 
سد دز، کارون، گلپایگان، 15 خرداد و زاینده رود که از 
سدهاى بسیار مهم در کشور بشمار مى روند، افزود: 
از مســاحت 10 میلیون و 700 هزار هکتارى استان 
اصفهان نزدیک به 1.7 میلیون هکتار حوضه آبخیز 
سدهاى مخزنى کارون، دز، زاینده رود، 15 خرداد و 
حنا است که بخشى در حوزه اصفهان و بخشى خارج 

از استان است.

رئیس ســازمان نظام مهندسى ســاختمان استان 
اصفهان با تاکید بر ضرورت توجه جدى شهردارى 
نسبت به فرونشست زمین به ویژه در نواحى شهرى 
که لوله هاى اصلــى گاز از آن مى گذرد، گفت: براى 
جلوگیرى از فرونشست زمین، زاینده رود باید دوباره 

جارى و از برداشت غیرمجاز آب جلوگیرى شود.
غالمحسین عسگرى  با بیان اینکه براى جلوگیرى 
از فرونشست زمین، زاینده رود باید دوباره جارى و از 
برداشت غیرمجاز آب جلوگیرى شود، تصریح کرد: 
موارد بسیارى در سطح شــهر مشاهده مى شود که 

ساختمان چرخش پیدا کرده و فرورفته و مهندسان 
خیال مى کردند بد محاسبه شــده اما در واقع علت 

اصلى فرونشست زمین است.
وى با تاکید بر ضــرورت توجه جدى شــهردارى 
نسبت به فرونشست زمین به ویژه در نواحى شهرى 
که لوله هاى اصلــى گاز از آن مى گــذرد، گفت: در 
راهکارهاى عملى و علمى براى محاسبات سازه اى 
و موارد مربوط به فنداســیون هاى تکى باید تجدید 
نظر شود تا اگر فرونشست اتفاق افتاد، ساختمان به 

طور هماهنگ نشست کند.

رئیس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: کیفیت ساخت وساز 
در اصفهان از حد متوســط کشــور و حتى در برخى 
موارد از پایتخت بسیار باالتر بوده و دلیل آن زیربناى 
ساخت وساز اصفهان اســت که به بهترین شکل بنا 

گذاشته شده و باید ادامه پیدا کند.
شیرین طغیانى صبح دیروز (یکشــنبه) در یکصد و 
چهاردهمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
افزود: اصفهان داراى یکى از قوى ترین ساختارهاى 

نظام مهندسى کشور اســت با این حال ارتباط میان 
شهردارى و نظام مهندسى مى تواند شرایط را در حوزه 

ساخت وسازهاى شهر بهبود بخشد.
وى با بیان اینکه صنعت ســاختمان در اصفهان به 
دلیل نقش مهمى که در اقتصاد و اشــتغال شــهرى 
دارد باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: الزم اســت 
به کیفى سازى در ساخت وســازها همواره عمل شود 
زیرا ســاخت تک بناهاى شــهر اســت که مجموع 

ساختمان سازى را ارتقا مى بخشد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان ایــن که امســال برنامه هاى هفته 
درختکارى با شعار «درخت دوستى بنشانیم» برگزار 
مى شــود، گفت: تعداد 30 هزار نهال در ســه گونه 
خرمالو، به و نارنج براى توزیع مردمى در نظر گرفته 

شده است.
فروغ مرتضایى نژاد  با بیان این کــه مهلت ثبت نام 
توزیع نهال از روز هشتم تا 12 اسفند ماه تعیین شده 
اســت، گفت: ثبت نام از طریق وب ســایت سازمان 
پارك ها به نشانى park.isfahan.ir امکان پذیر است.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اظهــار کــرد: روز 15 تا 22 اســفندماه در 
محل هاى مشــخص شــده در فرم هاى ثبت نام در 
سایت (صبح ها از ســاعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها از 
ساعت 16 تا 19 با ارائه کد ملى و کد رهگیرى) توزیع 

نهال  انجام مى شود.

وى  افزود: در صورتى که شــهروندان تمایل داشته 
باشند مى توانند پس از مطالعه شرایط (جهت پرداخت 
مبلغ مصوب) و وارد کــردن آدرس دقیق، نهال ثبت 
نامى خود را در منزل دریافت کرده و یا توسط عوامل 
اجرایى، نهال مورد نظر در حیاط منزل آنها کاشــته 

شود.
مرتضایى نژاد با بیــان این که مجمــوع نهال هاى 
درخواستى در هر ثبت نام براى هر شهروند دو اصله 
است، گفت: تعیین محل دریافت نهال بر اساس منطقه 
بوده که شهروندان پس از انتخاب دقیق منطقه محل 
زندگى خود نام محل دریافت را مشاهده خواهند کرد.

وى تاکید کرد: شــهروندان مى توانند براى دریافت 
مشاوره تخصصى در زمینه گل ها و گیاهان مختلف 
همه روزه از ســاعت 11 تا 14 با شماره 36260033 
(کلینیک گیاه پزشکى سازمان پارك ها و فضاى سبز) 

تماس بگیرند.

احتمال وقوع سیل در برخى مناطق اصفهان

اصفهان ساالنه 15 تن در هکتار فرسایش خاك دارد

براى جلوگیرى از فرونشست زمین، زاینده رود 
باید جارى شود

کیفیت ساخت وساز اصفهان از متوسط کشور 
باالتر است

توزیع 30 هزار نهال در بین شهروندان اصفهانى

مسئولین در استان اصفهان با دقت تحوالت مربوط به ویروس کرونا را 
دنبال م ى کنند 

شهر در حال ضدعفونى شدن است

این روزها با گردشــى در خیابان هاى شهر اصفهان و 
اســتفاده از اتوبوس و مترو مى بینیم که افراد انگشت 
شمارى ماسک بر چهره زده اند و با حساسیت بیشترى 
براى مقابله با ویروس کرونا از خود مراقبت مى کنند ولى 
هنوز بسیارى از مردم به استفاده از ماسک براى مقابله با 
ویروس کرونا روى نیاورده اند و یا شاید حتى اعتقادى به 
قدرت پیشگیرى این محصول در مقابل بیمارى ندارند. 
سوال اینجاســت که پس چه موضوعى سبب افزایش 
تقاضا، کمبود و نیز سیر صعودى قیمت آن شده است؟

براســاس گزارش هاى میدانى از هفت داروخانه فقط 
یکى از آنها در مرکز شهر اصفهان ماسک هاى معمولى 
با همان قیمت قبلى 500 تومان و اسپره الکل سفید که 
عموما مشــترى کمترى دارد عرضه مى کرد و از توزیع 

ماسک فیلتردار و ژل ضدعفونى خبرى نبود.
همچنین بررسى ها نشــان مى دهد قیمت ماسک هاى 
فیلتردار از روز سى ام بهمن ماه پس از انتشار خبر ورود 

ویروس کرونا به ایران از 10 به 35 هزار تومان افزایش 
قیمت داشته و اینکه در داروخانه ها عرضه نمى شود و با 
واسطه و البى بازى یک عدد از ماسک  که حکم زیرخاکى 

دارد با هزاران اما و اگر به دست متقاضیان مى رسد.

اما رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى 
در اصفهان گفت: در این شــرایط توزیع ماســک هاى 
فیلتردار از طریق فروشــگاه هاى لوازم آرایشــى شهر 
اصفهان ممنوع است و با فروشــندگان برخورد شدید 

مى شود.
جعفر اطیار در گفت و گو با تسنیم پیرامون اینکه با ورود 
ویروس کرونا به کشــور و بهره مندى مردم از ماسک 
چه اقداماتى صورت گرفته است، اظهار داشت: به تمام 
فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى اطالع رسانى شده 
که ماسک هاى موجود در فروشگاه ها را به داروخانه هاى 

و شرکت هاى دارویى عرضه کنند.
وى درباره اینکه فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى 
فقط ماســک هاى بســیار معمولى را براى سالن هاى 
آرایشى توزیع مى کنند، بیان کرد: متاسفانه اکثر مراکز 
فروش تجهیزات طبى و پزشکى و شرکت هاى دارویى 

اقدام به عرضه ماسک ها دارند.

توزیع ماسک هاى فیلتردار در فروشگاه هاى لوازم آرایشى ممنوع شد

مانى مهدوى
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کامبیز دیرباز در تازه ترین فعالیت خود در آخرین فیلم 
ابراهیم حاتمى کیا بــا نام «خروج» بــه ایفاى نقش 

پرداخته است.
این بازیگر در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه 
در نقش هــاى اصلى فیلم و ســریال هاى تلویزیونى 
به ایفاى نقش پرداخته، چرا بــازى در فیلم «خروج» 
ابراهیم حاتمى کیا را پذیرفته است،  گفت: به هر حال 

کار با ابراهیم حاتمى کیا فرصت مغتنمى بود.
وى گفت: زمانى که با آقــاى احمدرضا درویش کار 
مى کردم؛ خیلى حرف هــا به من مى زدنــد که واقعًا 
همه آنها را باید با طال نوشت و من هم همه آنها را در 
گوشــه اى از ذهنم با طال نوشته ام. آقاى درویش یک 
روز به من گفت: وقتى به تو پیشنهاد مى دهند، در درجه 
اول چه چیز برایت مهم اســت؟ گفتم فیلمنامه. گفت 
خیلى درســته ولى یک تبصره اى هم دارد. زمانى که 
یک کارگردان بنام که ســینما و کارهایش را دوست 
دارى به تو پیشنهاد کار مى دهد؛ مطمئن باش که قبل از 
این پیشنهاد، به جاى تو به آن فکر کرده و بعد پیشنهاد 

داده است.
وى ادامه داد: این خیلى حرف درستى بود و من بر مبناى 
آن متوجه شدم که هر پیشنهادى را باید بر مبناى همان 
پیشنهاد و با علم بر اینکه پیشــنهاد دهنده چه کسى 

است، بررسى کرد. حضور در فیلم ابراهیم حاتمى کیا نیز 
این حالت را برایم داشت. یعنى به عنوان کسى که هم 
سینماى او را دوست دارم و هم در گذشته فیلم «به نام 
پدر» را با او کار کرده بودم؛ شناخت کاملى از او داشتم و 
مطمئن بودم که اگر پیشنهادى مى دهد، این پیشنهاد 

به ضرر من نخواهد بود.
دیرباز افزود: درکنار این موضوع نیز بدون مبالغه باید 
بگویم که دیدن عالیجناب فرامرز قریبیان از نزدیک، 
سواى اینکه بخواهم کنار ایشان بازى کنم برایم جذاب 
بود. گفتم بروم و ببینم ایشان اجازه مى دهند کنارشان 
در یک قاب بازى کنم و در تاریخ ســینما ماندگار شود 
که خدا را شکر این اجازه را با بزرگوارى دادند و در کار 
هم به من چیز یاد دادند. من اینقدر براى ایشان و تمام 
پیشکســوتان احترام قائلم که حد ندارد. این احساس 
را به ســعید خان راد در «دوئل» هم داشتم. امیدوارم 
اگر عمرى باقى باشــد و خودم هم روزى پیشکسوت 
شدم، جوان هایى که به این حرفه ورود مى کنند، این 
احساس را به پیشکسوتان خود داشته باشند. در نهایت 
دیدن آقاى فرامــرز قریبیان در کنار پیشــنهاد آقاى 
حاتمى کیا براى من جذاب بود و ماحصل آن بازى در 

فیلم «خروج» شد.
این بازیگر در ادامه درباره شــخصیتى کــه در فیلم 

«خروج» بازى کرده نیز توضیح داد: معتقدم کاراکترى 
که در این فیلم بازى کردم، کاراکتر مهمى است چراکه 
کاراکترى که شما نتوانید آن را در تدوین حذف کنید، 
یعنى کاراکترى است که در فیلم کار مى کند. من اعتقاد 
دارم که کاراکتر من را نمى تــوان از فیلم حذف کرد. 
بنابراین نقش تأثیرگذارى بــود که در این فیلم ایفاى 

آن را برعهده داشتم.
وى همچنین درباره خداحافظى فرامــرز قریبیان از 
دنیاى بازیگرى اظهار کرد: احساس مى کنم آن شب 
در نشست خبرى فیلم «خروج» یک سوءتفاهمى به 
وجود آمد. چون به هر حال من کنار ایشان نشسته بودم 
و سر فیلمبردارى نیز با خودشــان و پسرش سام زیاد 
صحبت کرده بودم و اصًال صحبت خداحافظى مطرح 
نبود. احساس مى کنم منظور ایشان این بود که در این 
فضا و تا زمانى که این مدیریت سینمایى البته نمى دانم 
منظور ایشان چه بود؛ به طور کل تا زمانى که فضایى که 
مدنظر ایشان بد هست، کار نمى کنند. من چنین چیزى 
را تصور کردم ولى بالفاصله فیدبک ها به این سمت بود 
که آقاى قریبیان از بازیگرى خداحافظى کرد. نمى دانم 
و نمى توانم از جانب ایشان حرف بزنم؛ ولى اگر ایشان 
از بازیگرى خداحافظى کردند؛ چقدر بد و حیف و واى به 
حال ما که آقاى ق ریبیان دیگر نمى خواهند بازى کنند.

سریال «اولین شب آرامش» با بازى شبنم قلى خانى 
و یکتا ناصر بعد از گذشت 13 سال از ساخت روى آنتن 

شبکه آى فیلم رفت.
«اولین شــب آرامش» به کارگردانى احمد امینى و 
تهیه کنندگى سعید شاهسوارى اولین بار در سال 85 
روى آنتن شبکه 3 سیما رفت و مورد استقبال بسیارى 
از مخاطبان قرار گرفت. این ســریال بعد از گذشت 
حدود 13 سال از ساخت در پخش مجدد به شبکه آى 
فیلم رسید و از شنبه شب پخش این سریال آغاز شد. 
«اولین شب آرامش» جایگزین سریال «ملکاوان» در 
پخش شد و هر شب ســاعت 22 از این شبکه پخش 

خواهد شد.
داستان ســریال «اولین شــب آرامش» از این قرار 
اســت که: «آذر بازیگر نقــش اصلى قصــه بعد از 
مدت ها دلدادگى با فرزاد به دلیل مهاجرت او پاى سفره 

عقد با علیرضا مى نشیند و تن به ازدواج با او مى دهد 
اما در این بین نوشــین خواهر فرزاد که عالقه زیادى 
به علیرضا دارد ماجرا را طورى ترتیب مى دهد که در 
روز مراسم عقد صحبت تلفنى بین آذر و فرزاد شکل 
مى گیرد و فرزاد خبر از بازگشتش به ایران مى دهد و 
این موضوع آذر را از عقد منصرف مى کند و داستانى 

تازه را در فیلم رقم مى زند.»
شبنم قلى خانى در نقش «آذر»، مهدى پاکدل در نقش 
«علیرضا»، شهروز ابراهیمى در نقش «فرزاد»، یکتا 
ناصر در نقش «نوشین»، امیر آقایى در نقش «پیمان»، 
پرویز پورحسینى، مهتاج نجومى، اکرم محمدى، مریم 
معترف، بهرام ابراهیمى، مهرداد ضیائى، آتیال پسیانى، 
پوراندخت مهیمن، داریوش فرهنگ، پرویز سیرتى، 
جواد موالنیا، اشــکان صادقى، ســعیده عرب و... در 

سریال «اولین شب آرامش»  ایفاى نقش کرده اند.

امین زندگانى به واســطه حضورش در ســریال هــاى مختلف براى 
همه مخاطبان چهره آشنایى اســت.  زندگانى اما بازى اش در سریال 
«ملکاوان» شــبکه آى فیلم را نوعى چالش و سنگ محک براى خود 
ذکر مى کند. او در این سریال، نقش «مهرداد» را بازى کرد؛ شخصیتى 

که همه اتفاقات از مرگ او نشأت گرفت و شروع شد. 

شــما ایفاگر نقش «مهرداد» بودید که تقریباً در 
دو سوم سریال حضور فیزیکى نداشت اما گمان 
فوتش به نوعى مولد قصه اصلى «ملکاوان» بود. 
بازى در این نقش چه چالش ها و جذابیت هایى 

برایتان داشت؟
 به نظرم زحمت شــخصیت پردازى این نقش بر عهده نویســندگان 
بــوده و من بــه نوعــى مجرى آن هســتم. نویســنده مشــخص 
مى کند که کدام شــخصیت چه زمانى وارد قصه شــود. از این منظر، 
فکر مى  کنم شــخصیت پــردازى خوبى توســط تیم نویســندگان 
«ملکاوان» بر روى کاراکتر «مهرداد» انجام شــده است. این کاراکتر 
در یک بزنگاه درســت و البته غیرقابل پیش بینى وارد قصه شــد. به 
نظرم مهندسى و چیدمان شــخصیت ها در این سریال به خوبى انجام 
شــده بود و هر یک از کاراکترها مســیر خودش را رفت و طرفداران 

خاص خودش را داشت. 

به نظر مى رســد زنده بودن و حضور «مهرداد» 
تمام معادالت ذهنى مخاطب را بر هم زد، چرا که 

او را مرده فرض مى کرد.
دقیقــًا، با آمــدن «مهــرداد» مخاطب که فکــر مى کرد به پاســخ

 پرسش هایش رسیده است، دوباره ســئواالت جدیدى برایش مطرح 
شــد. به نظرم زنده بودن و آمدن «مهــرداد» اتفاقــات خوبى را در 
«ملــکاوان» رقــم  زد. ضمــن اینکــه اگــر نقــش دیــده شــده 
ظرافت هاى کار نویسنده و کارگردان بوده است و کسى چیزى در کار 

کم نگذاشت. 

شما سابقه حضور در ســریال هاى مختلفى را 
دارید. نقاط تمایز «ملکاوان» را با دیگر آثارى که 

در آنها بازى کرده اید در چه مى بینید؟
باید از دو زاویه به این موضوع نگاه کنــم. یکى بحث تهیه  کنندگى و 
کارگردانى است که حضور دو دوست قدیمى ام خیلى دلگرمم مى کرد و 
دوم، نوع ورود من به داستان است. شاید مخاطب وقتى نامم را در تیتراژ 
ابتدایى سریال مى بیند توقع دارد از همان ابتدا حضور داشته باشم و جلو 

بیایم. خودم را به نوعى محک زدم که ببینم اگر در یک ســوم انتهایى 
یک سریال وارد قصه شــوم، مى توانم با مخاطب ارتباط برقرار کنم؟ 
این موضوع براى خودم خیلى جذاب بود و وسوسه ام کرد که حتمًا در 
«ملکاوان» بازى کنم. همه نشــانه ها از این خبر مى  داد که قرار است 

یک اتفاق خوب بیافتد. 

شخصیت پردازى کاراکترهاى سریال و از جمله 
خود «مهرداد» را چگونه مى بینید؟

خیلى دقیق و با وسواس و مهندسى شده است. مشخص است که تیم 
نویسندگان کامًال بر کاراکترها مسلط هســتند. هر کاراکتر دیالوگ و 
دایره لغات مخصوص به خود را دارد. در هر دوره سنى بازیگر، یکسرى 
پیشنهادات شــبیه هم به بازیگر پیشنهاد مى شــود. پیش از این نیز 
من مدام نقش یک در تلویزیون بازى کرده ام و قبًال هم پیشــنهادى

 شــد که به من کارى گفته شــده بود کــه در یک ســوم پایانى کار 
حضور داشــته باشــم اما به کارگردان اعتمــاد نکــردم و نپذیرفتم

 ولى در این سریال به کارگردان اعتماد کردم و خوشبختانه نتیجه آن 
را هم دیدم.

نظرتان دربــاره ژانر «ملکاوان» چیســت؟ این 

ســریال در بخش هایى تنه به تنه ژانر وحشت
 مى زد کــه پیش از این در کمتر ســریالى دیده 

بودیم.
رویکرد جدید ســریال «ملکاوان» یکى از دالیلى است که باعث شد 
مخاطب جذب آن شود. به نظر من االن زمانى است که تلویزیون باید 
از پوسته قدیمى خود خارج و وارد ژانرهاى جدید از جمله وحشت شود 
تا بتواند با طیف وسیع ترى از مخاطبان ارتباط برقرار کند. «ملکاوان»
مى  تواند راه را براى ساخت ســریال  هاى بیشترى در ژانر وحشت باز 

کند.

ســریال همان گونه که انتظار داشــتید از آب 
درآمد؟

بله، بسیار نزدیک به آن چیزى اســت که در ذهن داشتم. به نظر من 
«ملکاوان» نوید یک تغییر رویکرد در تلویزیون را مى دهد و نشانه اى 
از توانایى هاى ما در سریال  سازى است. استانداردهاى سریال  سازى 
در دنیا به سمت آثارى با قســمت هاى زیاد رفته است و ما در ادبیات 
خودمان قصه هاى بسیارى را براى دســتمایه قرار دادن بابت ساخت 
چنین سریال هایى را داریم. صنعت سینما و تلویزیون شاید گران باشد 

اما بسیار تأثیرگذار است.

جدیدتریــن فیلم از ســرى 
فیلم هاى «جنگ ستارگان» 

ساخته مى شود.
بر اساس اطالعاتى که جمعه 
در اختیار «هالیوود ریپورتر» 
قرار گرفت، پروژه جدید ساخت 
فیلم سینمایى «جنگ ستارگان» آغاز شده و «جى دى 

دیالرد» کارگردانى آن را عهده دار شده است.
«جى دى دیالرد» بخاطر خلــق فیلم  علمى تخیلى 
«اسلِیت»(حیله) شهرت دارد و «مت اوون»، نویسنده 
فیلم هاى موفق «لوك ِکیج» و «مأموران شیلد» نیز 

فیلمنامه آن را تحریر مى کند.
هنوز مشخص نشده که این پروژه پرطرفدار سینمایى 
براى اکران در سالن هاى سینما برنامه ریزى شده است 
یا از ســایت هاى معروف اینترنتى امــا در هر صورت 
طرفداران «جنگ ســتارگان» انتظــار فیلم جدید را 

مى کشیدند.
هنــوز جزئیــات زمــان و مــکان فیلمبــردارى و 
شــخصیت هاى اصلى اعالم نشده اســت اما به نظر 
مى رسد پروژه دیالرد با «آخرین جدى» تفاوت اساسى 

داشته باشد.
کمپانى «دیزنى» و «لــوکاس فیلم» براى کمک به 
«دیزنى پالس» و ارتقاى آن محتواى فیلم را متفاوت 
و متنوع از سرى پیشــین «جنگ ستارگان» خواهند 
ساخت. «ظهور اسکاى واکر» یک میلیارد و 70 میلیون 
دالر در سینماهاى جهان فروش داشت و ششمین فیلم 
پرفروش سال 2019 را به خود اختصاص داد. همچنان 
فیلم «جنگ ســتارگان: نیروى بیدارى» با فروش دو  
میلیارد و 70 میلیون دالرى در صدر پرفروش ترین هاى 

سرى فیلم هاى «جنگ ستارگان» قرار دارد.

بازیگــر و کارگردان ســینما 
و تلویزیــون بــا نگاهــى به 
جوانمردى هــاى زمان جنگ 
به انبار کردن ماسک ها واکنش 

نشان داد.
ســیدجواد رضویــان کــه 
فیلم «زهرمار» را ســاخت، قرار است به گفته خودش 
«نیوجرسى» را براى تلویزیون بسازد که به مشکالت 
مالى برخورده اســت. ســریالى که قرار بود بازگشت 
تلویزیون به طنزهاى 90 شــبى را رقم بزند و در چهار 
فصل 25 قسمتى ساخته شود اما هنوز تکلیف آن روشن 
نیســت! رضویان در صفحه مجازى اش به احتکارها و 
گرانفروشى هایى که بعد از ورود ویروس کرونا به ایران 
اتفاق افتاده خصوصًا  در مقوله «ماسک» واکنش نشان 

داد و نوشت:
«مى گفتند زمان جنگ وقتى دشــمن بمب شیمیایى 
مى زد خیلى از رزمنده ها ماســک هاى خودشون رو از 
صورت برمى داشــتند و به جوون ترها مى دادند، امروز 
هم بعضى ها بخاطر دلهره مردم از ویروس کرونا دارند 
ماسک ها رو انبار مى کنند و به قیمت چندین برابر به مردم 

مى فروشن، خدایا کیا رفتن کیا موندن...» 

«خواکین فینیکس»، بازیگر 
برنده اسکار براى فیلم «جوکر» 
در اقدامى جالب توجه جان یک 

گوساله را نجات داد.
این بازیگر 48 ســاعت پس از 
دریافت جایزه اســکارش، در 
یک کشتارگاه در شهر لس آنجلس حضور یافت و موفق 

شد جان گوساله اى را نجات دهد.
وى در خصوص حضورش در این کشتارگاه بیانیه اى 
منتشر کرده و گفته: «هرگز تصور نمى کردم که در یک 
کشتارگاه دوستى پیدا کنم، اما با "آنتونى" مالقات کردم 
و حرف دلم را با او زدم و متوجه شدم که اشتراکات ما بیش 
از اختالفاتمان است. بدون مهربانى و محبت او، "لیبرتى" 
و گوســاله اش "ایندیگو" سرنوشت وحشــتناکى پیدا 
مى کردند. من امیدوارم همچنانکه شاهد رشد "ایندیگو" 
در کنار مادرش هستیم، همیشه یادمان باشد که دوستى 
مى تواند در غیرمنتظره ترین مکان ها پدیدار شود و صرف 
نظر از اختالفات، مهربانى و محبت باید بر همه چیز در 

پیرامون ما حکمفرما باشد. »
فینیکــس از جمله بازیگــران گیاه خوارى اســت که 
فعالیت هاى اجتماعى بسیارى در زمینه مقابله با گرمایش 
زمین و ترویج گیاه خوارى انجام مى دهد. او در هنگام 
دریافت جایزه اسکار نیز از فرصت استفاده کرده و درباره 
مزیت هاى گیاه خوارى و لزوم توجه به محیط زیست 

سخن گفت.

 خداحافظى بازیگر معروفنظر کامبیز دیرباز درباره

واى به حال ما که
 آقاى قریبیان
 دیگر نمى خواهند بازى کنند

فرهنگفرهنگ

جدیدتریــن فیلم از ســرى
فیلم هاى «جنگ ستارگان» 

ساخته مى شود.
بر اساس اطالعاتى که جمعه 
در اختیار «هالیوود ریپورتر» 
قرار گرفت، پروژه جدید ساخت 
 ستارگان» آغاز شده و «جى دى 

را عهده دار شده است.
خاطر خلــق فیلم  علمى تخیلى 
ت دارد و «مت اوون»، نویسنده 
ك ِکیج» و «مأموران شیلد» نیز 

ى کند.
ه این پروژه پرطرفدار سینمایى 
ى سینما برنامه ریزى شده است 
وف اینترنتى امــا درهر صورت

ـتارگان» انتظــار فیلم جدید را 

ـان و مــکان فیلمبــردارى و 
ى اعالم نشده اســت اما بهنظر 
 «آخرین جدى» تفاوت اساسى

ــوکاس فیلم» براى کمک به 
اى آن محتواى فیلم را متفاوت 
ـین «جنگ ستارگان» خواهند 
0ى واکر» یک میلیارد و 70 میلیون 
ن فروش داشت و ششمین فیلم 
 به خود اختصاصداد. همچنان

ن: نیروى بیدارى» با فروش دو  
الرى در صدر پرفروش ترین هاى

گ ستارگان» قرار دارد.

 خداحافظى بازنظر کامبیز دیر

«جنگ ستارگان» جدید
 ساخته مى شود

واکنش سیدجواد رضویان 
به احتکار ماسک

«جوکر» جان یک گوساله را 
نجات داد!

بازیگر معروف از حضورش در سریال پربیننده تلویزیون مى گوید

امین زندگانى: وسوسه شدم حتماً در «ملکاوان» بازى کنم

کترى 
چراکه 
 کنید، 
 اعتقاد 
ف کرد.

 ایفاى 

یان از 
ن شب

مى به 
ه بودم 
م زیاد 
مطرح 
در این

ى دانم 
یى که 
چیزى 
ت بود

ى دانم 
یشان 
واى به 
 کنند.

پخش «اولین شب آرامش» بعد از 13 سال

علیرضا قربانى
تیتراژ پایانى «هم گناه» را مى خواند

اولین ســاخته مصطفى کیایى براى شبکه نمایش 
خانگى در حالى از امروز دوشنبه 5 اسفند منتشر خواهد 
شد که علیرضا قربانى آهنگ تیتراژ پایانى آن را خوانده 
است. موسیقى این آهنگ را علیرضا افکارى ساخته و 

شعر آن را حسین غیاثى سروده است.
درام خانوادگى «هم گناه» را محســن کیایى و على 
کوچکى نوشــته اند و در خالصه داســتان آن آمده 
اســت: «خانواده صبورى خانواده اى بزرگ و قدیمى 
سال هاســت در کار صــادرات و واردات گل و گیاه 
هســتند. آنها در خانه اى قدیمى همچنان در آرامش 

با هم زندگــى مى کنند تا اینکــه ورود جوانى به این 
خانواده زندگى همه خانواده را دســتخوش تغییراتى 

مى کند و...»
«هم گناه» یکى از پربازیگرترین سریال هاى نمایش 
خانگى اســت که با حضور بازیگرانــى مانند پرویز 
پرســتویى، هدیه تهرانى، محســن کیایى، مهدى 
پاکدل، پدرام شریفى و حبیب رضایى با حضور مسعود 
رایگان، رؤیا تیموریان، افســانه چهره آزاد، شــاهرخ 
فروتنیان، افســانه ناصرى، احسان کرمى، روشنک 
گرامى، سوگل خلیق، مارال بنى آدم، على باقرى، فروغ 
قجابگلو، حسین امیدى، شیرین اسماعیلى، مرتضى آقا 
حسینى، محمد موحدنیا، محمدرسول صفرى، آى تک 
جاویدنژاد، با معرفى ساقى حاجى پور و فرانک کالنتر و 
نقش آفرینى هنگامه قاضیانى  به شبکه نمایش خانگى 

عرضه مى شود.
این سریال در 24 قسمت در شبکه نمایش خانگى و 

فیلیمو منتشر خواهد شد.
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سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان اعالم 
کرد اساسنامه اى در گذشته براى فدراسیون فوتبال تهیه 

شده که هیچگاه رسانه اى نشده است.
سعید آذرى درباره اساســنامه فدراسیون فوتبال اظهار 
کرد: متأسفانه بحثى در مورد مهندسى انتخابات مطرح 
مى کنند. چرا هــر کار اشــتباهى را مى خواهیم به نام 
مهندسى تمام کنیم؟! این کار بیشتر به زد و بند و داللى 
شباهت دارد. ما شأن مهندسى را پایین نیاوریم. در ماه 
آگوست 2019 این اتفاق داشت مى افتاد. این را تا االن 
کسى رسانه اى نکرده است، اما من مى گویم که اعضاى 
مجمع بیشتر متوجه شوند، آنهایى که در جریان خیلى 

از مسائل نیستند.
وى که با برنامه «تهران ورزشى» گفتگو مى کرد، افزود: 
در ماه آگوست 2019، دو نفر از فیفا و یک نفر از AFC؛ 
خانم الرا و الکســاندر از فیفا و آقاى کتل از AFC به 
ایران آمدند و اساسنامه اى تهیه شد. تاج، ساکت، بهاروند 

و نماینده اى از وزارت ورزش در جلسه بودند و اساسنامه 
جدیدى تهیه شد. هر کسى مى گوید من دروغ مى گویم 

بیاید بگوید.
مدیرعامل باشگاه فوالد در ادامه تصریح کرد: اساسنامه 
نوشته و قرار شد جلســه نهایى برگزار شود. آقایان در 
وزارت ورزش نظراتى روى این اساســنامه داشتند که 
بعضى از آنها هم بحق بود. قبل از انتشار اساسنامه فیفا 
بندى وجود دارد به نام تعاریف که تمام بندها کلید واژه 
دارند، از جمله، کشــور و دولت. دولت یکى از مفاهیمى 
است که در اساســنامه فیفا وجود دارد. پس اساسنامه 
فیفا طبق قوانین دولتى و براســاس ماده 60 ثبت شده 
است و بعد وقتى در سوییس ثبت شده است، یعنى فیفا 
یک نهاد تجارى است و از قوانین آنجا پیروى مى کند. 
بخاطر همین هم FBI به دلیل قوانین حاکم بر سوییس 
قبل از حضور اینفانتینو در فیفا تمام مدارك فدراسیون 

جهانى را برد.

آذرى در خاتمــه گفــت: اختالفــى که بیــن وزارت 
ورزش و فدراســیون فوتبــال در آگوســت 2019 بود 
باعث شد اساسنامه جدید مســکوت بماند. مرتب هم
 فیفا ایــن را پیگیرى مى کند که چرا اساســنامه جدید 
به تصویب هیئت دولت نمى رســد. اگر اساسنامه جدید 
تصویب مى شــد االن این مشــکالت وجود نداشت. 
البته تاج تالش زیادى کــرد تا این اتفــاق بیافتد، اما 
رخ نــداد. بزرگ ترین مشــکلى که در این اساســنامه 
وجود داشت، تعریف فدراسیون فوتبال است. آقایان در 
وزارت ورزش تأکید دارند باید به نقش دولت در اساسنامه 
اشاره شود و ماهیت فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد 
عمومى دولتى یا غیردولتى مشــخص شود. حاال فیفا 
در اساســنامه خودش اذعان دارد کــه نباید هیچ دخل 
و تصرف سیاســى در فدراســیون فوتبال اتفاق بیافتد 
و ما از این موضوع سال هاست در فوتبال مان سوء استفاده 

کرده ایم.

سعید آذرى با اشاره به 
انتخابات فدراسیون فوتبال: 

نگوییم نگوییم 
مهندسى، مهندسى، 

بگوییم زد و بندبگوییم زد و بند

کاپیتان تیم فوتبال پیــکان گفت: تعطیلى 
مسابقات هم به سود ما بود چون با تفکرات 
ویسى بیشــتر هماهنگ مى شــدیم و هم 
به ضرر مــا بود چون از شــرایط بازى خارج 

مى شدیم.
على حمودى در گفت وگویــى، در ارتباط با 
وضعیت تیم فوتبال پیکان در قعرجدول لیگ 
برتر اظهار داشت: تعطیلى 10 روزه مسابقات 
به دلیل پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا اگر 
عملى مى شد از این جهت که فرصت داشتیم 
تا با تفکرات عبدا... ویســى بیشتر هماهنگ 

شویم به سود ما بود. 
وى در ادامــه در خصوص نیــاز پیکان به 
برگزارى بازى هاى بیشــتر براى هماهنگى 
بین بازیکنــان و کادر فنــى، تصریح کرد: 
متاســفانه در این وضعیت برگــزارى بازى 
دوستانه هم دشوار است، چون در این شرایط 
حتى تیم هاى لیگ یک هم حاضر نیستند به 
تهران بیایند و با ما بازى کنند. این در حالى 
است که ما براى هماهنگ شدن با تفکرات 

ویسى به شدت به بازى کردن نیاز داریم.
کاپیتان تیم فوتبال پیکان پیرامون شــرایط 
پیکان در زمانى که حسین فرکى در این تیم 
حضور داشــت، افزود: متاسفانه در نیم فصل 
اول در زمــان حســین فرکى خــوب بازى 
مى کردیم، اما هم بدشــانس بودیم و هم از 

اشتباهات داورى ضربه خوردیم. 
حمودى در پایان در مــورد پیش بینى اش از 
آینده پیکان با هدایت ویســى، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر نــوع فوتبالى که بازى 
مى کنیم نشان مى دهد که جاى ما قعر جدول 
نیســت و با ویســى به میانه جدول صعود 

مى کنیم.

با ویسى تا میانه ها 
مى آییم

 پس از کناره گیرى محمدرضا مهاجرى از سرمربیگرى 
تیم فوتبال نساجى، مســئوالن این باشگاه به دنبال 
انتخاب جانشین این مربى هستند. از همین رو شنیده 
مى شــود فراز کمالوند گزینه اصلى مدیران باشــگاه 
نساجى براى هدایت این تیم است و مذاکرات مثبتى 

نیز بین دو طرف انجام شده است. عالوه بر کمالوند، از 
محمود فکرى، سرمربى فعلى تیم خوشه طالیى ساوه 
نیز به عنوان گزینه دیگر باشگاه نساجى یاد مى  شود. 
تیم نساجى در هفته بیست و یکم لیگ برتر روز پنج شنبه 

هفته جارى باید به مصاف ماشین سازى تبریز برود. 

مهاجم ایرانى آمیان در جریان تساوى تیمش مقابل 
استراسبورگ حضور نداشت.

در چارچوب مسابقات هفته بیست و ششم لیگ یک 

فرانسه، تیم آمیان که مثل دیدارهاى اخیرش سامان 
قدوس را بخاطر آســیب دیدگى در فهرست نداشت، 
در اســتادیوم دو ال مینائو به مصاف تیم میانه جدولى 

استراسبورگ رفت.
تیم آمیان که عملکرد ضعیفى در این فصل داشــته و 
در 12 هفته گذشته لیگ یک فرانسه سه مساوى و 9 
شکست در کارنامه اش به ثبت رسیده است، در خانه 
استراسبورگ هم نتوانست به این روند ناکامى پایان 
دهد و با تســاوى بدون گل متوقف شد تا با 22 امتیاز 

همچنان در رده نوزدهم جدول قرار بگیرد.
سامان قدوس، ستاره ایرانى آمیان که بعد از محرومیت 
چهار ماهه اش تنها در دو دیدار جام حذفى و یک 
بازى لیگ فرانســه به میــدان رفت، مقابل 
استراســبورگ براى هفتمین هفته پیاپى 
بخاطر آسیب دیدگى نتوانست فرصت بازى 
به دست بیاورد و در فهرست تیمش حضور 

نداشت.

بارزترین ویژگى تیم استقالل در فصل جارى، قدرت شگرف خط حمله این تیم است. آبى ها نه 
تنها بهترین خط حمله لیگ برتر را با اختالف نسبت به رقبا در اختیار دارند، بلکه براى اولین بار 
سه مهاجم این تیم در کورس آقاى گلى قرار دارند که هر کدام از آنها این شانس را دارند تا در 

پایان فصل به این عنوان برسند.
آبى پوشــان تهران از ابتداى فصل در مجموع لیگ برتر، جام حذفى، پلى آف و مرحله گروهى 
آسیا 25 بار به میدان رفته اند و در این تعداد بازى 53 گل زده اند تا به طور میانگین بیشتر از دو گل 

به ازاى هر بازى داشته باشند که این آمارى خوب در فوتبال ایران به حساب مى آید.
استقالل در 23 بازى از 25 بازى گلزنى کرده و تنها در دو بازى از مسابقات این 

فصل خود نتوانسته توپ را از خط دروازه حریفانش عبور دهد که این هم 
رکوردى جالب توجه براى آنها مى باشد.

 استقاللى ها 37 گل در 19 بازى لیگ برتر، شش گل در دو بازى جام 
حذفى، هشت گل در دو بازى پلى آف و دو گل در دو  بازى مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا و در مجموع 53 گل در سه جام و 25 

بازى به ثمر رسانده اند.

ویروس کرونا از هفته گذشته وارد کشور ایران 
شد. این ویروس ورزش ایران را هم مثل تمام 
کشور هایى که به آن وارد شده تحت تأثیر قرار 

داده است.
در این راســتا نشــریه «الشــرق االوسط» 
عربستان در گزارشى مدعى شــد و نوشت: 
بعد از آنکه ویروس کرونا در چین منتشر شد 
و مســابقات نمایندگان این کشــور در لیگ 
قهرمانان آســیا را به تأخیــر انداخت به نظر 
مى رسد ایستگاه بعدى AFC، ایران است. 
نمایندگان ایران براى بازى در لیگ قهرمانان 
آسیا باید به کشــور هاى امارات، قطر، کویت 
و بحرین ســفر کنند. اگر ایران نتواند مانع از 
شیوع این ویروس در شــهر هاى مختلفش 
شود احتمال دارد بازى هاى نمایندگان ایران 

به تأخیر بیافتد.
در ادامه گزارش آمده اســت: کویت، بحرین 
و عراق ورود پرواز هــا از ایران را بخاطر کرونا 
ممنوع کرده اســت. ولى هنوز کنفدراسیون 
فوتبال آسیا درباره این موضعگیرى ها کشور 

بیانیه اى صادر نکرده است.
پرسپولیس، استقالل، شهرخودرو  و سپاهان 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند. 
در هفته ســوم لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب 
پرســپولیس باید مقابل التعاون عربستان در 
کویت بازى کند. شــاگردان مجیدى باید در 

امارات به مصاف الوحده بروند.
شهرخودرو باید در هفته ســوم مقابل شباب 
االهلى در دبى بازى کند. ســپاهان نیز باید با 

النصر عربستان در بحرین بازى کند.

 سیداکبر پورموسوى در حالى از سرمربیگرى تیم 
جوانان ایران کناره گیرى کرد که هیچ قراردادى 
با فدراســیون فوتبال امضا نکرده بــود. در واقع 
هیچ کدام از اعضاى کادرفنــى تیم جوانان ایران 
بعد از صعود این تیم به مسابقات قهرمانى جوانان 
آسیا که در مهر ماه اتفاق افتاد، قرارداد جدیدى را 

با فدراسیون امضا نکردند.
حقیقت ماجرا این اســت که فدراسیون فوتبال از 
روزى که پورموســوى و کادرش در تیم جوانان 
ایران مشغول به کار شدند حتى یک ریال پرداختى 
به آنها نداشــته اســت. قرارداد آنها تا بازى هاى 
مقدماتى جام ملت ها اعتبار داشــت که مهر ماه 
این بازى ها به پایان رســید و تیم ملى بدون گل 
خورده و 9 گل زده با اقتــدار راهى مرحله نهایى 
بازى ها شــد. پورموسوى و دســتیارانش انتظار 
داشــتند بعد از این مسابقات دســتمزد و پاداش 

صعودشان را از فدراسیون 
دریافت مى کردند که نه 

تنها این اتفاق رخ داد 
بلکه قرارداد جدید 
هم براى ادامه کار 

با آنها بعد از تقریبًا پنج ماه امضا نشده است.
جدا از این مســائل تیم جوانان ایران در پنج ماه 
اخیر هیچ بازى دوستانه بین المللى نداشته است و 
مربیان این تیم ناچار بودند با تیم هاى لیگ یکى 

و لیگ برترى براى انجام بازى دوســتانه 
رایزنى داشــته باشند. در 

واقع عــدم حمایت الزم از تیم جوانان از ســوى 
فدراسیون فوتبال یکى دیگر از دالیل کناره گیرى 

پورموسوى از سمت سرمربیگرى این تیم است.
در ایــن میــان پورموســوى مذاکراتــى را نیز 
با باشــگاه صنعت نفت آبادان داشــته و احتمال 
اینکه او براى ادامه فصل به این تیم آبادانى برود، 

زیاد است.

2 گزینه براى نساجى

این آمیان بى سر و «سامان» !

استراسبورگ رفت.
تیم آمیان که عملکرد ضعیفى
12 هفته گذشته لیگ یک 2در

شکست در کارنامه اش به ثبت
استراسبورگ هم نتوانست به
دهد و با تســاوى بدون گلم
همچنان در رده نوزدهم جدول
سامان قدوس، ستاره ایرانى آم
چهار ماهه اش تنها در دو
بازى لیگ فرانســه
استراســبورگ برا
بخاطر آسیب دیدگى
به دست بیاورد و در

 حتى یک ریالنداشت.

امروز 
معرفى مدیرعامل؟

 مجمع عمومى باشگاه اســتقالل تهران قرار است 
امروز با حضور سرپرست مدیرعاملى و اعضاى مدیره باشگاه 

در حضور مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان برگزار شود. طى 
این جلسه ضمن بررسى صورت حساب هاى مالى باشگاه 

طى سال گذشته و بررسى بدهى هاى این باشگاه 
قرار شــده مدیرعامل جدید این باشگاه هم 

معرفى شود. 

به سوى آمریکا
احسان حدادى روز 19 اســفند براى برپایى 

اردوى آماده ســازى به آمریکا مى رود.این قهرمان 
پرتاب دیسک آسیا، قرار بود امروز  پنجم اسفند راهى آمریکا 

شود تا اردوى آماده سازى خود را زیر نظر مک ویلکینز به مدت 90 
روز در آمریکا پیگیرى کند و در ادامه به آلمان مى رود، سپس در مسابقات 

دایموند لیگ شرکت مى کند.البته در برنامه هاى آماده سازى حدادى 
تغییراتى ایجاد شــده و او پس از پایان انتخابات فدراسیون  

دوومیدانى بامداد روز 19 اسفند راهى آمریکا خواهد 
شد و تا ده خرداد هم این اردو ادامه پیدا خواهد 

کرد.

ىر ی ج ر ر ق هر ر
دراسیون امضا نکردند.

قت ماجرا این اســت که فدراسیون فوتبال از 
ى که پورموســوى و کادرش در تیم جوانان 
ن مشغول به کار شدند حتى یک ریال پرداختى 
نها نداشــته اســت. قرارداد آنها تا بازى هاى 
ماتى جام ملت ها اعتبار داشــت که مهر ماه 
 بازى ها به پایان رســید و تیم ملى بدون گل 
9 گل زده با اقتــدار راهى مرحله نهایى  9رده و
ى ها شــد. پورموسوى و دســتیارانش انتظار 
ــتند بعد از این مسابقات دســتمزد و پاداش 

نیون ودشان را از فدراس
افت مى کردند که نه 

دداد ا این اتفاق رخ 
ددددددددید ه قرارداد ج
 براى ادامه کار

ها بعد از تقریبًا پنج ماه امضا نشده است.
 از این مســائل تیم جوانان ایران در پنج ماه 
ر هیچ بازى دوستانه بینالمللى نداشته است و
ىىىىىیکى یان این تیم ناچار بودند با تیم هاى لیگ 

گ برترى براى انجام بازى دوســتانه
زنى داشــته باشند. در 

برو ى ب یم ین ب ل ى بر و ی
زیاد است.

امروز 
معرفى مدیرعامل؟

جمع عمومى باشگاه اســتقالل تهران قرار است 
با حضور سرپرست مدیرعاملى و اعضاى مدیره باشگاه 

 مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان برگزار شود. طى 
جلسه ضمن بررسى صورت حساب هاى مالى باشگاه 

ى سال گذشته و بررسى بدهى هاى این باشگاه 
قرار شــده مدیرعامل جدید این باشگاه هم 

معرفى شود. 

به سوى آمریکا
19 اســفند براى برپایى  9ن حدادى روز

ماده ســازى به آمریکا مى رود.این قهرمان 
ک آسیا، قرار بود امروز پنجم اسفند راهى آمریکا 

0اده سازى خود را زیر نظر مک ویلکینز به مدت 90
رى کند و در ادامه به آلمان مى رود، سپس در مسابقات 

رکت مى کند.البته در برنامه هاى آماده سازى حدادى 
جاد شــده و او پس از پایان انتخابات فدراسیون  

9ى بامداد روز 19 اسفند راهى آمریکا خواهد 
 تا ده خرداد هم این اردو ادامه پیدا خواهد 

رد.

ســرمربى تیم ملى فوتبال بعــد از دیدار با 
لژیونرهاى شــاغل در بلژیــک به خودش 

استراحت داد.
 دراگان اسکوچیچ طى روزهاى گذشته با سفر 
به کشور بلژیک در تمرینات تیم هاى یوپن، 
شارلروا و خنت حضور یافت و با لژیونرهاى 

ایرانى این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.
او همچنین دیدار تیم هاى شــارلروا مقابل 
بروژ و اندرلخت در برابــر یوپن را از نزدیک 
تماشا مى کند و به کار خود در بلژیک پایان 

مى دهد.
اســکوچیچ بعد از ترك بلژیک به کرواسى 
خواهد رفت تا ضمن دیدار با خانواده خود چند 
روز به استراحت بپردازد. او این مرخصى را با 
فدراسیون فوتبال هماهنگ کرده و احتماًال 
هفته آینده براى زیر نظر گرفتن امور دیگر 

تیم ملى به تهران برمى گردد.
اولین اردوى تیم ملى بــراى دیدار با هنگ 
کنگ در روز 27 اسفند  ماه در کمپ تیم هاى 

ملى زیر نظر اسکوچیچ برگزار مى شود.

استراحت دراگان

این واحد تهاجمى وحشتناك
شاید دیدارهاىشاید دیدارهاىآبى هاى پایتخت

 لیگ قهرمانان  لیگ قهرمانان 
به تعویق بیافتدبه تعویق بیافتد
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آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان جزء 
حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل 
واقع در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
باحدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 – اصالحى آیین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
لنجان تســلیم گردد . معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره  ، دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایى تقدیم و گواهى آن را به این اداره 

تحویل نماید. 
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 نســبت به ششــدانگ قسمتى از 

یکبابخانه به مساحت 154,48 مترمربع مجزى شده از 565 فرعى .
براى روز یکشنبه مورخ 1399/01/24

2 - ابنیه و امالك واقع در دره شورجه باغبادران به شماره 343- اصلی و فرعی ذیل :
185  فرعى – داود شیران فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک درب باغ مشتمل 

بر شماره هاى 69 تا 74 فرعى و قسمتى فاقد پالك به مساحت 6426,35  مترمربع .
براى روز دوشنبه مورخ 1399/01/25 تاریخ انتشار : روز  دوشنبه مورخ  1398/12/05 
م الف: 777109  محمد رضا رئیسى زاده-  رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان / 12/103   

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962442 ج/3 له آقاى آرش حسینى آزاد و علیه آقاى جواد سلطانى حسینى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 8/401/054/022 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/12/25 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش سرقفلى یکباب مغازه به شرح نظریه کارشناسى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است سرقفلى متعلق به آقاى جواد 
سلطان حسینى و اکنون در تصرف استیجارى آقاى محمد جواد عابدى تا تاریخ 1400/3/1 
با وجه قرض الحســنه 500/000/000 ریال و ماهیانه 80/000/000 ریال مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 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 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 باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل و مشخصات آن: عبارتست از یکباب 
مغازه واقع در خیابان چهارباغ عباسى رو به روى بانک صادرات مغازه تریا سالطین (سلطان 
سابق) که بر اساس محتویات پرونده و گزارش کارشناس محترم امور ثبتى آقاى یداله نصرى 
بعنوان پالك ثبتى 116 بخش یک ثبت اصفهان معرفى گردیده است، کپى مستند ارائه شده 
از سوى خواهان مبنى بر مورد معامله سرقفلى فى ما بین فروشنده خانم زهرا بهادران فرزند 
محمود و خریدار آقاى جواد سلطانى حســینى فرزند جهانگیر بمیزان شش دانگ مغازه به 
مساحت 30 مترمربع بمبلغ ششصد میلیون ریال به تاریخ 82/2/22 مورد تأیید مقام محترم 
قضائى واقع و جهت محاسبه ســرقفلى از تاریخ مذکور ابالغ گردیده است. محل موصوف 
که در زمان مبادرت به کارشناسى بعنوان تریا آبمیوه و بستنى فروشى مورد بهره بردارى بود 
داراى کف فرش سنگ، سقف کناف کارى شده، درب پلیت برقى، بدنه چوب کارى و سرامیک 
و داراى انشعابات برق و یکدستگاه اسپلیت رویت گردید. ب) نظریه کارشناسى: با توجه به 
موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، کیفیت ســاخت، امکانات موجود، تاریخ واگذارى 
سرقفلى (82/2/22) و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در قضیه، ارزش سرقفلى فوق االشاره بالغ 
بر 14/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان برآورد و اعالم نظر 
مى گردد. م الف: 776032 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى  اصفهان/11/417

ابالغ رأى
شماره پرونده: 97- 1128 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان خواهان: فتح اله شیرى- ساکن: ورنامخواســت- خیابان شریعتى- کوچه مدرس- 
پالك 73 خوانده: حسین جهان بین- ساکن: مجهول المکان خواسته: استرداد چک گردشکار: 
شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
آقاى فتح اله شیرى ورنامخواستى فرزند احمدرضا به طرفیت آقاى حسین جهان بین فرزند 
قربانعلى مبنى بر الزام خوانده به استرداد الشه چک شماره 266020 عهده بانک کشاورزى 
مقوم به مبلغ 100/000/000 ریال و مطلق خسارات دادرسى، بدین شرح که خواهان اظهار 
مى دارد اینجانب به دلیل نیاز مالى مبلغ 50/000/000 ریال از خوانده دریافت و در مقابل چک 
مذکور را به ایشان به رسم امانت تحویل دادم و نظر به اینکه اصل پول و مبالغى بیشتر را نیز به 
حساب خوانده واریز نمودم و لیکن خوانده از استرداد چک خوددارى مى نماید. شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و تصویر مصدق قرارداد مــورخ 96/04/01 و نظر به عدم حضور خوانده 
مستنداً به مواد 198، 502 و 519 قانون آیین داردسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و ماده 10 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به استرداد الشه چک شماره 266020 
بانک کشاورزى به خواهان و پرداخت مبلغ 1/345/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 774640 زیبا یوسفى- قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضایى شهرستان لنجان  /12/108
ابالغ رأى

شماره پرونده: 98- 1176 شماره دادنامه: 1639- 98/11/21 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان خواهان: مهدى عباســى- زاینده رود- کله 
مسلمان- جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خوانده: 1- ایمان صدرایى- ساکن: زرین شهر- 
خیابان باهنر- نمایشگاه اتومبیل صفا 2- معصومه نیک نام- ساکن: مجهول المکان خواسته: 
انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى مهید عباسى فرزند رمضان به طرفیت 1- آقاى ایمان صدرایى 
فرزند اکبر 2- معصومه نیکنام مبنى بر انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل پراید به شماره 
انتظامى 475/49 ج 51 با احتساب کلیه خسارات قانونى وارده مقوم به مبلغ 140/000/000 
ریال، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر. مصدق مبایعــه نامه مورخ 98/06/02 و 
استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن اســت که مالکیت خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم به ثبت رسیده اســت و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم 
وصول الیحه اى از جانب ایشان خواسته ى خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 
198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
مواد 10، 219 و 225 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند خودروى 
مذکور به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسى وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا 
سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 
قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 776833 زیبا یوسفى- 

قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضایى شهرستان لنجان /12/109

ابالغ رأى
شماره پرونده: 98- 1401 شماره دادنامه: 1616- 98/11/13 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان خواهان: کاظم جعفرى- ساکن: زرین شهر- 
خیابان شهید بهشتى- کوچه شهید خادمیان- پالك 27 خوانده: 1- پیمان صدرایى- ساکن: 
زرین شهر- خیابان بهشتى- نمایشگاه اتومبیل پیمان 2- گل پسند امان پور- ساکن: مجهول 
المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى کاظم صداریى جعفرى فرزند تقى به طرفیت 
آقاى پیمان صداریى فرزند على اکبر 2- خانم گل پسند امان پور سولگانى فرزند کوهى مبنى 
بر انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره انتظامى 891/53 م 17 با احتساب 
مطلق خسارات دادرســى قانونى مقوم به 200/000/000 ریال، شورا با عنایت با محتویات 
پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 98/07/15 و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگى، خواسته ى خواهان را محرز تشــخیص داده لذا مستنداً به مواد 198، 502 و 519 
قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10، 219 و 
225 قانون مدنى، حکم به الزام خوانده ردیف دوم خانم گل پسند امان پور سولگانى به انتقال 
سند خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسى وفق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه از شورا سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرســتان لنجان صادر و اعالم مى نماید و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر 
به اینکه حسب اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف 
دوم به ثبت رسیده است مســتنداً به ماده 89 و بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسى تشکیل 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره 
صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان صادر و اعالم مى نماید. م الف: 776771 زیبا یوسفى- قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضایى شهرستان لنجان /12/110
ابالغ رأى

شماره پرونده: 788/97 شماره دادنامه: 79 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: حسین تیمورى با وکالت خانم مهشید طهرانى- ساکن: زرى 
شهر- خیابان کاشــانى- مجتمع وکالء خوانده: امین طالورى- ســاکن: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى حســین تمورى فرزند عظیم با وکالت خانم مهشید طهرانى 
به طرفیت آقاى امین طالورى فرزند ســعید مبنى بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
149/804/945 ریال بابت فروش محصوالت لبنى به انضمام م طلق خســارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق فاکتور و شهادت 
شهود که مؤید ادعاى خواهان مى باشد و نظر به اینکه خوانده نیز در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را محرز تشخیص 
داده لذا مستنداً به مواد 198، 502، 519، 522 و 230 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 149/804/945 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیــه از زمان تقدیم دادخوســات 
(97/08/01) لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت مبلغ 2/007/561 ریال بابت خسارت 
دادرســى و پرداخت مبلغ 5/392/977 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 776762 زیبا یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/111
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000053 تاریخ آگهى: 1398/12/01 شــماره پرونده: 
139804002003000537 آگهى مزایده پرونده 9800822- ششــدانگ پالك ثبتى 57 
فرعى از 13641 اصلى واقع در بخش 5 اصفهان به مســاحت 31. 86 مترمربع به نشانى خ 
خیابان ادیب چهارراه سرچشمه مجتمع نیکان که سند مالکیت آن در صفحه. 282 دفتر 295 
ذیل ثبت شماره 61043 با شــماره چاپى 105332. ثبت و صادر شده است با حدود: شماال 
به طول 5/40 متر دیواریست بدیوار پالك 39/13641 شرقا: بطول 14/80 متر دیواریست 
بفضاى زمین 43/13641 جنوبا: اول بطول 5/12 متر پنجره و دیواریست به فضاى پارکینگ 
پالك 62 فرعى- دوم بطول 0/21 متر بدیوار اشــتراکى با مغازه 55 فرعى غربا: اول بطول 
2/90 متر به دیوار اشتراکى با مغازه 55 فرعى دوم در چهار قسمت که قسمت دوم و چهارم 
جنوبى است بدیوار اشتراکى با مغازه 54 فرعى بطولهاى 3/20 و 0/39 و 0/53 و 0/23 متر 
سوم در سه قســمت که قسمت دوم شمالى و چهارم جنوبى اســت در و دیواریست براه پله 
مشاعى 50 فرعى به طولهاى 1/54 و 0/17 و 1 و 2/20 متر چهارم در سه قسمت که قسمت 
دوم شمالى اســت به دیوار اشــتراکى با مغازه 53 فرعى به طولهاى 1/39 و 2/55 و 3/91 
متر حقوق ارتفاقى طبق قانون تملک آپاتماهاســت و کانالهاى کولر دفاتر 51 و 52 فرعى 
به مساحت 0/44 متر محاط در ان اســت که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى ملک 
مورد نظر واحد دفتر کار واقع در ضلع شرقى طبقه همکف مجموعه تجارى- ادارى با چهار 
سقف شمل زیر زمین تجارى همکف تجارى و دفتر کار و دو طبقه روى تجارى شامل دفتر 
کار مى باشد مورد بازدید شامل کف از جنس سرامیک بدنه و سقف گج و رنگ چهار چوبها 
فلزى و درب ها چوبى مى باشد درب ورودى از جنس چوب با حفاظ فلزى آکاردئونى پنجره 
 mdf ها الومینیومى با شیشه ابدارخانه شمال کف سرامیک بدنه کاشى و کابینت از جنس
سیستم گرمایشى پکیج و سرمایش کولر آبى مشاهده گردید همچنین واحد داراى خدمات 
زیربنایى و امتیازات آب و فاضالب؛ برق و گاز مى باشــد و قدمت ساختمان حدود 15 سال 
بوده و کیفیت مصالح بکار رفته و ساخت متوســط ارزیابى مى گردد ملکى مجید مدنى که 
بموجب سند نکاحیه شماره 9781 مورخ 96/02/26 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 105 
اصفهان در قبال طلب خانم لیال ســلطانى و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است از 
ساعت 9 الى 12 روز. شنبه. مورخ. 98/12/24 در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت شــرقى چهاره حمزه اصفهانى ابتداى خیابان الهور 
اداره اجراى اسناد رســمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 
 6/150/000/000 ریال (شــش میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون 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 انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشــد 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 98/12/05 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 
نماید. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 779313 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /12/120
مزایده اموال منقول 

شــماره آگهى: 139803902003000052 تاریخ آگهى: 1398/11/30 شــماره پرونده: 
139704002121000813 آگهى مزایده پرونده به شــماره بایگانــى 9708112- یک 
دستگاه قله بر سنگ 30 تیغ به صورت باز شــده بدون تیغ شامل شاسى و تجهیزات اصلى 
واقع در اصفهان منطقه صنعتى محموداباد خیابان 12 جنب ســنگبرى آروین محل خرید و 
فروش (امانت فروشى) دستگاههاى زمرد متعلق به آقاى غالمرضا سیاه سردى که بموجب 
مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 14857 مورخ 1376/1/23 تنظیمى دفترخانه ازدواج 
شماره 53 خمینى شهر در قبال قسمتى از طلب خانم فرزانه رحمتى و حقوق دولتى بموجب 
صورتجلسه وارده به شماره 3019571 مورخ 98/04/27 مامور ابالغ اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان بازداشت و تحویل آقاى غالمرضا سیاه سردى به عنوان حافظ اموال شده است. از 
ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه چهارم برگزار مى شود. مزایده از مبلغ پایه 1/880/000/000 ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوطه در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد 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 مســترد مى گــردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/12/05 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش ســپرده به 
شماره حساب: IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد 
بانک مرکزى بابت پرونده کالســه فوق  پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 778728 اعظم 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/121
حصروراثت 

على یزدانى کرد شاهى داراى شناسنامه شماره 36239 به شرح دادخواست به کالسه 1870/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه اله 
وردى قشقائى بشناسنامه 445 در تاریخ 98/9/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد یزدانى کرد شاهى ش ش 1740021096 ، 
2. داود یزدانى کرد شاهى ش ش 1740538390 ، 3. سحر یزدانى کرد شاهى ش ش 2468 ، 
4. مهدى یزدانى کرد شاهى ش ش 459 ، (فرزندان متوفى)، 5. على یزدانى کرد شاهى ش ش 
36239 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 780241/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/125
ابالغ ماده 105

 (آگهــى  موضــوع تبصــره یــک ذیــل مــاده 105 قانــون ثبــت )- شــماره نامــه 
:139885602030014432نظر به اینکه آقاى احمد عباسى دره بیدى   فرزند نادعلى مالک 
سه و یک– پنجم  حبه مشاع از هفتاد و دوحبه ششدانگ باستثناء بهاى ثمینه اعیانى تمامت 
یک و یک – پانزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالك 1 فرعى از 403 اصلى 
واقع در قطعه ســه نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان طبق سند انتقال شماره 10328 مورخ 
1397/08/15 دفترخانه 343 نجف آباد بنام نامبرده سابقه ثبت دارد بموجب درخواست وارده 
به شماره 139721702030023635 مورخ 1397/10/25 تقاضاى اصالح سند و پرداخت 
بهاء ثمینه اعیانى و حذف ثمینه اعیانى را نموده است و طبق ســوابق ثمینه اعیانى متعلق  
به خانم صدیقه صالحى نجف آبادى محمد مهدى  به شــماره شناسنامه 773 نجف آباد و 
نامبرده مدعى گردیده که مالک ثمینه اعیانى در دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل 
سکونت نامبرده موجود نمى باشــد ، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت کارشناس رسمى دادگســترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانى مقدار فوق از 
پالك مذکور را 1000000ریال (یک میلیون ریال ) ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را 
طى یک فیش بشماره9731128178807883مورخه 1397/12/01 بحساب صندوق ثبت 
تودیع نموده اند و چون ذینفع فاقد نشانى است ، لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور 
مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  به اداره 
ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند 
از تاریخ انتشــار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح 
دعوى را به این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در 
صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهى طرح 
دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف 
اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشــار : 1398/12/05- 780464/ م 
الف – مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج نجف آبادى/ 12/126
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030014434     آقاى فتح اله ستایش  فرزند على با وکالت آقاى ناصر 
ستایش  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت 3/75 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 336 اصلى  
واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 301 دفتر 293 امالك ذیل 
ثبت 73815 بمیزان شش حبه مشــاع بنام نامبرده ثبت و سند شماره چاپى 391342 صادر 
و تسلیم گردیده سپس بموجب سند انتقال شماره 74759 مورخ 1393/4/23 دفترخانه 16 
نجف آباد تمامت 2/25 حبه مشــاع ازطرف نامبرده بغیر انتقال شده و بقیه مالکیت نامبرده 
3/75 حبه مشاع مى باشــد  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/5، 780114/م الف-  مهدى صادقى وصفى مدیر واحد 

ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/127
 حصر وراثت

آقاى فرامرز نامداریان به شماره شناســنامه 20 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 903 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان پرى قاسمى فرزند امیرقلى  بشناسنامه شــماره 1642 در تاریخ 19 / 9 / 1398 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – فرامرز نامداریان  نام پدر جانعلى شماره 
شناسنامه 20 نســبت با متوفى فرزند2- صفرعلى نامداریان  نام پدر جانعلى شماره شناسنامه 
66 نسبت با متوفى فرزند 3- براتعلى نامداریان  نام پدر جانعلى شماره شناسنامه 11 نسبت با 
متوفى فرزند 4- منوچهر نامداریان  نام پدر جانعلى شماره شناسنامه 86 نسبت با متوفى فرزند 
5- ملکه نامداریان  نام پدر جانعلى شماره شناســنامه 2142نسبت با متوفى فرزند6- گلبهار 
نامداریان  نام پدر جانعلى شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى فرزند7- ماه پرور نامداریان  نام پدر 
جانعلى شماره شناسنامه 881 نسبت با متوفى فرزنداینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید . 778306 /م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 12/129 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده خانم فریده ناصرى خواهان آقاى حسین روح 
االمین دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 565 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 1 / 99 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 781016 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/131   
فقدان سند مالکیت

 آگهــى موضــوع تبصــره 3 ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبت – شــماره: 
139885602030013660 خانمها طیبه و طاهره و صدیقه شــهرت همگى موسى عرب 
فرزندان عباسعلى اعالم نموده اند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 
866 اصلى واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  متعلق به مورث آنان مرحوم 

جواهر لطفى نجف آبادى نزد احد از ورثه بنام زهره موســى عرب مى باشد ./ چون اخطار به 
نامبرده شده و سند مالکیت را تسلیم ننموده است ، لذا مراتب طبق دستور تبصره3 ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نمایدو یا اینکه مجوز قانونى نگاهداشتن 
آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم مى نماید ، در 
صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه ، نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده گان 
که بموجب گواهى هاى حصر وراثت شماره 242/94- 1394/5/14 شعبه چهاردهم حقوقى 
شوراى حل اختالف نجف آباد و گواهى هاى دارایى شماره 65904و65936و65937 مورخ 
1395/07/22 وراث مرحوم جواهر لطفى نجف آبادى شناخته شده اند اقدام و طبق مقررات 
سند صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/5، 780099/م الف - مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف  زهرا لطفى نجف آبادى /12/128
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000416 تاریخ آگهى: 1398/12/03 شــماره پرونده: 
139304002004000348 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9301293، 1- ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 15190/6403 مجزى شده از 15190/168 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- خیابان ســروش کوچه دشت گل (17) مجتمع مسکونى دشت گل که 
ســند مالکیت آن در صفحات 122 و 125 و 350 دفتر 18 خروجى و 333 امالك با شماره 
چاپى 051440 و 051441 و 627001 ســرى الف 83 به نام آقاى حسینعلى شمس ثبت و 
صادر شده است حدود پالك 15190/6403: شماًال: درب و دیوارى است به شارع به طول 
یازده متر و نیم شرقًا به دیوار اشتراکى با خانه 6404 فرعى از 15190 به طول 18/40 سانتى 
متر جنوبًا به طول 10/70 متر به پالك 167 فرعى از 15190 غربًا به طول 13/85 ســانتى 
متر به پالك 167 فرعى از 15190 غربًا به طول 13/85 ســانتى متر به پالك 166 فرعى 
از 15190 فواصل ذکر نشده و دیوار مورد ثبت اســت، حقوق ارتفاقى ندارد. 2- پالك ثبتى 
شماره 15186/78 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، طوقچى خیابان الله 
جنوبى جنب پارك باقوشخانه بن بست شهید رسول هاللى انتهاى بن بست پالك 17 که 
ســند مالکیت آن در صفحات 60 و 63 و 302 و 299 و 392 دفاتر 328 و 27 خروجى و 28 
خروجى امالك و ذیل ثبت شماره هاى 52988 و 52990 و 12659 و 108556 با شماره هاى 
چاپى 089325 سرى الف 87 و 089326 سرى الف 87 و 534582 و 101144 و 0547839 
سرى الف 87 خانم زهرا رفیعیان نسبت به یک دانگ مشاع و خانم نیره مذنبى نسبت به دو 
دانگ مشاع و خانم محترم تمیزى نسبت به یک دانگ مشاع و خانم رضوان پاکدل نسبت 
به یک دانگ مشاع و آقاى اکبر رفیعیان نســبت به یک دانگ مشاع ثبت و صادر شده است 
حدود پالك ثبتى شماره 15186/78: شماًال بدیوار باغ 14873 به طول ده متر شرقًا اول به 
خط مستقیم و مفروض به قطعه 15186/77 بطول 19 متر دوم به خط مستقیم و مفروض 
به کوچه جدید االحداث به طول 2 متر جنوبًا به خط مستقیم مفروض به قطعه 15186/79 
به طوى 11/20 متر غربًا دیواریست به بیشــه 15186/2 به طول 21/20 متر. که طبق نظر 
کارشناسان رسمى پالك 15190/6403: واقع در بر جنوبى گذر 10 مترى و باصطالح پالك 
جنوبى است، این ساختمان داراى 5 سقف و مشتمل بر طبقه همکف به صورت پارکینگ و 
4 طبقه بر روى آن به صورت 4 واحد مسکونى مى باشد و طبق تصویر برگ استعالم شرایط 
ملک به شماره 10/90/1379 مورخ 90/06/23 صادره از شــهردارى منطقه 10 اصفهان 
ساختمان داراى پروانه به شماره 32019 مورخ 86/12/07 با زیربناى تقریبى حدود 751/5 
مترمربع (شامل طبقات مسکونى هر یک به مساحت 135/50 متر مربع، بالکن جمعًا 56/5 
مترمربع و مساحت انبارى و پارکینگ و سایر جمعًا 153 مترمربع) مى باشد. اسکلت آن بتنى 
و با سقف تیرچه و بلوك بنا شده، و قدمت آن حدود 9 سال است. ساختمان داراى آسانسور، 
نماى آن آجر و سنگ، کف و دیوار پارکینگ با سنگ تراورتن، دیوار حیاط آجر کار شده است. 
کلیه واحدها مسکونى طبقات داراى سه خواب، پذیرایى، آشپزخانه اپن، سرویس بهداشتى 
و حمام مى باشــد. دیوارهاى واحدها گچ پرداختى و رنگ روغن اجرا شده، به جز طبقه دوم 
بدنه کلیه دیوارهاى آن کاغذ دیوارى شده است. کف آنها سرامیک، گوشه سقف ها گچ برى 
و به صورت کاذب کار شده آشپزخانه داراى کابینت ام . دى . اف و اطاق خوابها داراى کمد 
دیوارى مى باشند. پنجره ها از جنس upvc درب اطاقها چوبى و چهارچوب آنها فلزى است. 
سیستم گرمایش و ســرمایش واحدها پکیچ و کولر آبى است. ساختمان داراى 4 کنتور برق 
تک فاز و گاز مجزا، آب مشترك و یک کنتور سه فاز مى باشد. ملکى آقاى حسینعلى شمسى 
2- طبق نظر کارشناسان ملک 15186/78 به صورت یک باب منزل مسکونى که موقعیت 
آن شمالى و باصطالح درب به حیاط است. داراى دو سقف با مصالح بنایى (دیوارهاى باربر 
آجرى و سقف آن تیر ریزى شده با آهن و طاق ضربى پوشیده شده است) قدمت آن بیش از 
40 سال مى باشد و طبق تصوى برگ استعالم شرایط ملک به شماره 7/90/12734 مورخ 
1390/06/24 صادره از شهردارى منطقه 7 اصفهان ملک داراى کاربرى مسکونى با زیربناى 
تقریبى حدود 212 مترمربع که طبقه اول همکــف آن 110 مترمربع و طبقه اول آن 90 متر 
مربع و زیرزمین به مساحت 12 مترمربع مى باشد. و همکف داراى یک خواب، آشپزخانه و 
پذیرایى است. دیوارها گچ پرداختى و رنگ روغن، سقف پذیرایى گچ برى پیش ساخته کار 
شده، کف هال و اطاق موزاییک و پالستر ماسه سیمان کار شده است. کابینت آشپزخانه فلزى 
و کف آن موزاییک و دیوار آن کاشى و گچ پرداختى شده است درب اطاق و آشپزخانه چوبى 
و درب حمام و سرویس از جنس آلومینیوم مى باشــد و طبقه اول ساختمان بازسازى شده و 
داراى دو خواب، آشپزخانه اپن، هال و سرویس بهداشتى و حمام است. کف طبقه لمینت و 
دیوارهاى آن گچ و رنگ روغن و کابینت آشپزخانه فلزى و کف و دیوار آن سرامیک و کاشى 
و پنجره هاى نماى از جنس آلومینیوم مى باشــند ورودى (راه پله) مجاز این طبقه از داخل 
طبقه همکف میباشد و سیستم گرمایش و سرمایش دو طبقه آبگرمکن، بخارى و کولر آبى 
است و نماى ساختمان آجرنما، درب و پنجره هاى نما آهنى و آلومینیوم و کف حیاط موزائیک 
مى باشد و یک دســتگاه باالبر برقى جهت ارتباط طبقه همکف و اول در حیاط نصب شده 
است. ساختمان دارا دو کنتور برق تکفاز، گاز و آب میباشد. ملکى خانم زهرا رفیعیان نسبت 
به یک دانگ مشاع و خانم نیره مذنبى نسبت به دو دانگ مشاع و خانم محترم تمیزى نسبت 
به یک دانگ مشاع و خانم رضوان پاکدل نســبت به یک دانگ مشاع و آقاى اکبر رفیعیان 
نسبت به یک دانگ مشاع که طبق سند رهنى شــماره 29915 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شــماره 106 اصفهان در قبال بدهى آقاى حسن رضا خانى در رهن بانک ملت واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 98/12/24 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبالغ پایه 1- پالك ثبتى شماره 
15190/6403 به مبلغ 27/252/000/000 ریال (بیست و هفت میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون ریال) 2- پالك 15186/78 به مبلغ 5/751/000/000 ریال (پنج میلیارد و هفتصد 
و پنجاه و یک میلیون 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 اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى 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 98/12/05 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى اســت. 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: 781162 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/138 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان مسعود سالمى دادخواستى به خواسته اعتراض 
ثالث به طرفیت خواندگان 1 – محمد جواد عارف 2- حســین غالمى   به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 632ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 / 1 / 99ساعت 5/45 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د 
. م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
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به نظر مى رســد اهداى خون فقط به نفــع گیرندگان 
نیســت. فواید زیادى براى اهداکنندگان نیز وجود دارد. 
اهداى خون مزایایى براى ســالمت عاطفى و جسمى 
شما دارد. طبق گزارشــى از بنیاد بهداشت روان، اهداى 
این مایع حیاتى به نیازمندان مى تواند فواید کلى زیر را به 

دنبال داشته باشد: 
استرس را کاهش مى دهد، همزیستى عاطفى ما را بهبود 
مى بخشد، سطح کلى سالمتى را باال مى برد،  انسان را 
از شر احساسات منفى خالص مى کند و انزوا را کاهش 

مى دهد.
به منظور خون دادن، شما نیاز به معاینه سالمت دارید. 

یک کارمند آموزش دیده موارد زیر را در شــما 
بررسى مى کند: نبض، فشار خون، دماى بدن و 
سطح هموگلوبین. این یعنى با این ویزیت رایگان 

مى توان به طور مؤثرى مشکالتى را تشخیص داد که 
مى تواند وضعیت پزشکى اساسى یا عوامل خطر برخى 

بیمارى ها را نشان دهد.
خون شما همچنین براى چندین بیمارى تحت آزمایش 
 ،C، HAV هپاتیت ،B رایگان قرار مى گیرد: هپاتیت

ویروس نیل غربى، سیفیلیس و تریپانوزوم کروزى.
براساس یک مطالعه معتبر در سال 2013، اهداى خون 
به طور منظم مى توانــد ذخیره آهن را کاهش دهد، این 

دانشــمندان هشــدار مى دهند افرادى که حس بویایى 
خود را از دســت مى دهند در معرض مرگ هستند زیرا 
نمى توانند گازهاى مســموم، سیگار یا مواد غذایى فاسد 

را تشخیص دهند.
به گفته پژوهشگران براى بروز این اختالل دالیل زیادى 
از جملــه عفونت هایى نظیر ســینوزیت و بیمارى هایى 
مانند آلزایمر، پارکینسون و بیمارى اسکلروز وجود دارد. 
صدمات برخى از داروها نیز مى تواند باعث شــود تا افراد 

حس بویایى خود را از دست دهند.

گوگرد اگرچه ماده معدنى خوشبویى نیست اما مصرف 
آن براى عملکــرد صحیح رگ هاى خونــى و قلب و 
همچنین سالمت پوست و مو ضرورى به نظر مى رسد. 
مصرف گوگرد همچنین از بســیارى از بیمارى ها مانند 
سرطان، بیمارى هاى قلبى و دیابت پیشگیرى مى کند.

گوگرد یکى از مواد معدنى موجود در بدن است. بسیارى 
از گزینه هاى غذایى این ماده معدنــى را در خود جاى 
داده اند. میوه ها سرشــار از گوگرد نیســتند. فقط موز، 
نارگیل، گوجه فرنگى و هندوانــه مقادیرى از گوگرد را 
دارند. در عوض ســبزیجاتى مانند کلم بروکلى، جوانه 
بروکسل و گل کلم سرشــار از این ماده معدنى هستند. 
سیر، تره فرنگى و پیاز را نیز مى توان به این لیست اضافه 
کرد. حبوباتى مانند لوبیا، عدس و ســویا نیز مى توانند 
مقادیر کافى گوگــرد را به بدن برســانند. محصوالت 
حیوانى مانند لبنیات و بیشتر گوشت ها نیز گوگرد دارند. 

زرده تخم مرغ نیز حاوى این ماده معدنى است.
گوگرد نقش مهمــى در تولید انســولین دارد. کمبود 
هورمون انســولین تعادل قند خــون را مختل مى کند. 
کمبود گوگرد و انسولین، فرد را در معرض ابتال به دیابت 
قرار مى دهد. این ماده معدنى یک نوع تسکین دهنده 
درد مفاصل و عضالت نیز هست. بسیارى از سبزیجات 
حاوى مقادیــر قابل توجهى از متیل ســولفونیل متان 
هستند. این ماده شیمیایى یک ترکیب طبیعى بوده که 
از گوگرد و ترکیبات آلى تشکیل شــده و در بسیارى از 

داروهاى کاهش درد، از آن استفاده مى شود.
گوگرد پوست و مو را سالم تر و زیباتر مى کند. این ماده 

معدنى در بسیارى از محصوالت مراقبت از پوست و مو 
وجود دارد. در کرم هاى صورت، شامپوها و محصوالت 
مشــابه، غالبًا از گوگرد براى جلوگیرى یا از بین بردن 

آکنه، لکه هاى پوستى، شوره سر و... استفاده مى شود.
گوگرد عملکرد قلب و عروق را بهبود مى بخشــد. این 
معده معدنى فعالیت آنتى اکسیدانى دارد. گوگرد باعث 
کاهش کلسترول بد شده و از لخته شدن خون جلوگیرى 

مى کند.
گوگرد ســطح مس در بدن را نیــز در حالت تعادل نگه 
مى دارد. در مطالعات اندکــى تعامل بین گوگرد و مس 
مورد بررسى قرار گرفته اســت. تحقیقات متعدد روى 
حیوانات نشان داده است که گوگرد مانع از تجمع مس 

در بدن حیوانات مى شود.
آخر اینکه گوگرد ممکن است به جلوگیرى از بروز برخى 
سرطان ها کمک کند. بنا به اعالم انستیتوى ملى سرطان 
در آمریکا، ترکیبات گوگردى به  نام گلوکوزینات، رشد 
سلول هاى سرطانى در روده بزرگ، ریه ها، تخمدان ها، 
غده پروستات و معده را مختل مى کند. گلوکوزینات ها 
همچنین باعث خنثى کردن مواد ایجاد کننده سرطان، 
ســرکوب باکترى هاى بیمارى زا و مبــارزه با التهاب 

مى شود.
افراد مبتال به عدم تحمل گوگــرد و بیمارانى که داراى 
سندرم روده نشت کننده هستند، نباید این ماده معدنى 
را بیش از حد مصرف کنند؛ اما بیشــتر مردم از خوردن 
غذاهاى مغذى که گوگرد زیادى دارند، به میزان قابل 

توجهى بهره مند خواهند شد.

اولســرهاى پپتیک زخم هاى دردناکى 
هســتند که مى توانند در قسمت داخلى 
معده شکل گرفته و این شرایط هر ساله 
میلیون ها نفر را در جهان تحت تأثیر قرار 

مى دهد.
 معده ســالم داراى یک الیــه محافظ 
داخلى اســت که از بافت حســاس این 
اندام در برابر شــیره هاى اسیدى و بروز 
زخم پیشــگیرى مى کند؛ با وجود این، 
برخى افــراد در معرض خطــر ابتال به 
اولســرهاى معده قرار دارند که بیشتر به 
واسطه استفاده طوالنى مدت از داروهاى 
ضد التهاب غیر اســتروئیدى، گروهى از 
داروهاى مســکن از جمله ایبوپروفتن 
و آســپرین، یا یــک عفونت ناشــى از 

فعالیت باکترى هلیکوباکتر پیلورى شــکل مى گیرند. 
خبر خوب این است که درمان به موقع مى تواند به بهبود 
بسیارى از اولسرها منجر شــود. در ادامه با برخى نشانه 
هاى بروز اولسر که نباید نادیده گرفته شوند بیشتر آشنا 

مى شویم.
■درد شدید در قسمت باالیى شکم یکى از شایع ترین 
عالیم اولسر است. اولســرها مى توانند در هر قسمت از 
دستگاه گوارش فوقانى شکل بگیرند اما زمانى که از آنها 
صحبت مى شود اغلب معده یا روده کوچک در ذهن ما 
نقش مى بندد. درد ناشى از اولسر معموًال زمانى که معده 
خالى است شکل مى گیرد. همچنین، درد مى تواند شکل 

گرفته و از بین برود.
■حالت تهوع یکى دیگر از عالیم شناخته شده بروز اولسر 
است. بسیارى از بیماران مبتال به زخم معده به این نکته 
اشاره دارند که وجود مقدار کمى غذا در معده مى تواند به 

تسکین عالیم اولسر کمک کند.
■گاهى اوقات، حالت تهوع ناشــى از یک اولســر مى 
تواند به اندازه اى شدید باشد که به استفراغ منجر شود. 
در صورت بروز چنین اتفاقى، از مصرف داروهایى مانند 

ایبوپروفن و آسپرین پرهیز کنید. این داروهاى مسکن 
بدون نسخه در واقع شــما را در معرض خطر بیشترى 
براى بروز اولسرها یا تشــدید شرایط اولسرهاى موجود 

قرار مى دهند.
■خونى که از دســتگاه گوارش سرچشــمه مى گیرد 
مى تواند به انواع مختلفى از مشکالت سالمت زمینه اى 
اشاره داشته باشــد. زمانى که خونریزى با درد در قسمت 
باالى شکم همراهى مى شود، یک اولسر مى تواند دلیل 
آن باشد. بسیارى از بیماران در استفراغ یا مدفوع خود خون 
مشاهده مى کنند که در مورد مدفوع، وجود خون مى تواند 
رنگ آن را ســیاه کند. در صورت مواجهه فرد با مدفوع 
خون آلوده همراه با حالت تهوع و احســاس درد در شکم 
یا سینه، پزشکان اغلب یک آزمایش خون و آندوسکوپى 
فوقانى را تجویــز خواهند کرد. با کمک آندوســکوپى 
پزشک مى تواند شرایط معده و اینکه آیا یک اولسر دلیل 
بروز عالیم است یا خیر را بررســى کند. مشاهده خون 
در مدفوع مى تواند به دلیل هموروئید شــکل گرفته یا 
نشانه اى از کولیت یا ســرطان روده بزرگ باشد، از این 
رو، مراجعه به پزشک براى بررسى دقیق شرایط بهترین 

گزینه است.
■برخــى بیمــاران مبتال به اولســر 
با احســاس درد در ســینه خود مواجه 
مى شوند که به آن سینه درد غیر قلبى 
گفته مى شــود، به این معنى که یک 
حمله قلبى یا بیمارى قلبى دلیل بروز آن 
نیست. این ناراحتى معموًال به واسطه 
بروز مشکلى در دستگاه گوارش شکل 
مى گیرد، اگرچه اســترس یا اضطراب 
نیز مى توانند در پس بروز آن قرار داشته 

باشند.
■اگر بیش از گذشته با احساس نفخ در 
معده خود مواجه مى شوید، این ممکن 
است به مسئله اى جدى تر از گاز بیش از 
حد و بروز یک زخم در دستگاه گوارش 
اشاره داشته باشد. البته، نفخ مى تواند به دالیل ساده اى 
مانند پرخورى نیز شکل بگیرد اما زمانى که با عالیم دیگر 
اولسر همراه مى شود، بهتر است توسط یک پزشک مورد 

بررسى قرار بگیرد.
■کاهش وزن یکى از عالیم کمتر شــایع بروز اولســر 
است. به واســطه بروز زخم ممکن است بى اشتها شده 
باشــید و ناراحتى معده غذا خوردن را براى شما دشوار 
کرده باشــد. این عدم تمایل به غذا خوردن در ترکیب با 
استفراغ هاى گاه به گاه ممکن است به کاهش وزن غیر 

منتظره منجر شود.
■در شرایطى که بروز اولســر مى تواند به بى اشتهایى 
منجر شود، اما برخى افراد به واسطه آن احساس عجیب 
گرسنگى را تجربه مى کنند. درد ممکن است براى مدت 

کوتاهى پس از غذا خوردن بهبود یابد.
■اگرچه احســاس درد در ناحیه شــکم به واسطه بروز 
یک اولسر شایع اســت، برخى افراد گســترش درد به 
قسمت باالیى یا میانى پشــت بدن خود را نیز گزارش 
کرده اند. این شــرایط مى تواند عالیم را هرچه بیشتر 

گیج کننده سازد.

طبق آمار مسئوالن جوانان ایرانى هفت برابر میانگین 
جهانى در معرض سکته مغزى اند. در این میان عوامل 
محیطى نظیر آلودگى، تغذیه، اســترس و اضطراب و 
مواردى از این قبیل مى توانند تاحدزیادى بر ســکته ها 

مؤثر باشند.
ســبک زندگى ایرانیان و محیطى کــه در آن زندگى 
مى کنند مى تواند با افزایش شمار سکته ها امید به زندگى 
را کاهش دهد یا حداقل امید به زندگى مفید در ایران را 

کمتر کند.
«سن سکته مغزى در کشور بسیار پایین آمده و ساالنه 
صد  هزار نفر در ایران به سکته مغزى دچار مى شوند و این 
موضوع بسیار خطرناکى است.» این اظهارنظر توسط 
الهه تقوایى زحمتکش، نماینده انجمن ســکته مغزى 
ایران انجام شــد. اگر روزگارى میانساالن و سالمندان 
زخم خورده سکته مغزى بودند اینک جوانان هم قربانى 
شده اند. جوانانى که گرفتار سبک غذایى و شیوه نادرست 

زندگى هستند.
آنچنان که طى مدت اخیر کم نمى شــویم که جوانانى 
بر اثر سکته مغزى رهسپار دیار باقى شده اند. اگر زمانى 
سئوالمان این بود که چرا جوانان سکته مغزى مى کنند؟ 
اکنون تا حدودى این مســئله عادى شده است. گرچه 
سکته قلبى به راحتى با اصالح سبک زندگى، ورزش، 
جلوگیرى از چاقى، دیابت و فشار خون قابل پیشگیرى 
اســت، اما باید گفت که در میان پنج عامل اول مرگ و 

میر در دنیا قرار دارد.
حال در این میان نســخه هایى که براى فشــار خون 
باال پیچیده مى شــود مزید بر علت است، چرا ناآگاهى 
به درمان فشــار خون باال و تجویز روش سنتى امکان 
دارد که فرد را به مرز ســکته مغزى بکشاند. بنابراین 
باید گفت که آمار سکته مغزى در میان جوانان به مرز 
هشدار رسیده اســت و باید با تغییر سبک زندگى مانع 

بروز آن شد.
پزشکان ایرانى مى گویند افراد در ایران ده سال زودتر از 
سایر کشورها به سکته مغزى مبتال مى شوند. بر اساس 
آمار میدانى سکته هاى مغزى در مردان ایرانى 25 درصد 
بیشتر از زنان است. از ســوى دیگر، پژوهش ها نشان 
مى دهند افرادى که در سخن گفتن به دو زبان مهارت 
دارند، احتمال بهبودى و درمان آن هــا در صورت بروز 

سکته مغزى، دو برابر دیگران است. 

فوق تخصص ریه گفت: سرفه هایى که بیش 
از چهار هفته طول بکشد و همراه با خلط خونى 
یا تنگى نفس باشد، به عنوان سرفه هاى مزمن 

هستند و باید جدى گرفته شود.
سیدعلى جواد موســوى ادامه داد: سرفه هاى 
همراه با بى اشتهایى نیز باید جدى گرفته شده 

و بیشتر بررسى شود. 
این فوق تخصص ریه با اشاره به نشانه هاى 
سرفه هاى مالیم و کم خطر، خاطرنشان کرد: 
سرفه هایى که به صورت حاد شروع شده، با 
بدن درد، آبریزش بینى و گلودرد همراه است، 
معموالً  ناشى از عفونت هاى ویروسى است و 
پنج تا شش روز بیشتر طول نمى کشد و خوب 

مى شود.

کرونا  با 
گرم شدن 
هوا ضعیف 
مى شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکى البرز گفت: زدن ماسک 
تنها براى کســانى که به این بیمارى مبتال شده اند و 
کارکنان مراکز درمانى و بهداشتى که به طور مداوم با 
بیماران سروکار دارند تأثیرگذار است چون در حقیقت 
با زدن ماسک از انتشار این بیمارى از طریق این افراد 
جلوگیرى مى شود و لزومى ندارد افراد سالم از ماسک 

استفاده کنند.
حســین کریم اظهار کرد: کرونا ویروســى نوپدید با 
عالیم و ساختار آنفلوآنزاست ولى تا کنون هیچ دارو و 
درمان قطعى براى آن پیدا نشده است. وى توضیح داد: 
بهترین راه براى مقابله با آن پیشگیرى، ایزوالسیون 
و آموزش هاى همگانى براى کاهش تعداد مبتالیان 

احتمالى است.
وى با بیان اینکه در 90 درصد موارد مبتالیان به این 
بیمارى بهبود پیدا مى کنند، افــزود: درصدى از 10 
درصد باقیمانده که عمدتًا بیمارانى هستند که سابقه 
مشکالت تنفسى و یا بیمارى زمینه اى دارند جان خود 

را از دست مى دهند.
وى با اشاره به عالیم ابتال به این بیمارى گفت: ظاهر 
این بیمارى مثل آنفلوآنزاســت و فرد مبتال را با تب، 
بدن درد، آب ریزش بینى و مشکالت تنفسى درگیر 
مى کند ولى مشکالت تنفســى این بیمارى بسیار 

شدیدتر از آنفلوآنزاست.
کریم اظهار کرد: در شــرایط فعلى بــردن مردم به 
داروخانه ها، بیمارســتان ها و مراکز درمانى کارى از 

پیش نمى برد و از مردم درخواســت مى شود ضمن 
رعایت اصول بهداشــتى، تا جایى که امکان دارد در 

خانه بمانند.
وى با تأکید بر اینکه زدن ماسک براى افراد سالم دلیلى 
بر جلوگیرى از ابتالى آنها به این بیمارى نیست، افزود: 
طى چند روز گذشته شاهد هجوم مردم به داروخانه ها 
براى خرید ماسک و ژل ضد عفونى کننده بوده ایم که 

این امر باعث کمیابى این تولیدات شده است.
وى توضیح داد: زدن ماسک تنها براى کسانى که به 
این بیمارى مبتال شده اند و کارکنان مراکز درمانى و 
بهداشــتى که به طور مداوم با بیماران سروکار دارند 
تأثیرگذار است چون در حقیقت با زدن ماسک از انتشار 
این بیمارى از طریق این افراد جلوگیرى مى شــود و 

لزومى ندارد افراد سالم از ماسک استفاده کنند.
وى با اشــاره به اینکه مردم باید تا حد امکان از دید 
و بازدیدهاى غیر ضرورى و حضــور در مکان هاى 
عمومى خــوددارى کنند، گفت: به نظر مى رســد تا 
زمانى که هوا رو به گرمى برود و این ویروس ضعیف 
شود مردم باید کمتر از وســایل حمل و نقل عمومى 
استفاده کنند و به خصوص در ایام عید از دید و بازدید 
خوددارى کرده و بــراى خرید از رفتن به پاســاژها 

خوددارى کنند.
کریم با بیــان اینکه هرکس که با عالیــم آنفلوآنزا 
به مراکز درمانى مراجعه کند، بســترى نخواهد شد، 
گفت: با توجه به اینکــه عالیم کرونــا تقریبًا مثل 

عالیم بیمارى آنفلوآنزاست این امکان وجود ندارد که 
هرکس تب کرد و یا دچار بدن درد و آب ریزش بینى 
شد به بیمارســتان مراجعه کند و درخواست بسترى 
داشته باشد. وى ادامه داد: در مرحله اول از این افراد 
مى خواهیم در منزل بمانند و همان مراقبت هاى اولیه 
که براى درمان سرماخوردگى انجام مى دهند را تکرار 
کنند ولى اگر در نهایت بعد از چند روز با مشکل حاد 
تنفسى مواجه شدند به بیمارستان مراجعه کنند تا از 

آنها تست کرونا گرفته شود.
وى گفت: افرادى که مبتال به کرونا مى شــوند تا دو 
هفته بعد از بهبود امکان انتقــال این بیمارى را دارند 
به همین دلیل از مردم مى خواهیم میزان رفت و آمد 
و تماس با یکدیگر را به حداقل برســانند چون این 
بیمارى مثل بســیارى دیگر از بیمارى ها دوره نهفته 
هم دارد و ممکن اســت فرد به آن مبتال شده باشد و 

خودش خبر نداشته باشد.
وى اضافه کرد: افراد باالى 40 سال و با سابقه ابتال به 
بیمارى هاى خاص بیشتر در معرض درگیرى با این 

بیمارى هستند.
وى با اشــاره به راه هاى جلوگیــرى از ابتال به این 
بیمارى گفت: جلوگیرى از تماس با افراد مشکوك، 
شست شوى مداوم دست ها، ضد عفونى کردن اجسام 
منزل با مایع سفید کننده (وایتکس) یا الکل و مصرف 
زیاد مایعات مى تواند تا حــدى از ابتال به این بیمارى 

جلوگیرى کند.

اهداى خون فقط به نفــع گیرندگان
دىبراى اهداکنندگان نیز وجود دارد. 
یى براى ســالمت عاطفى و جسمى 
اهداى بهداشتروان، بنیاد از ارش

را در شــما  یک کارمند آموزش دیده موارد زیر
بررسى مى کند: نبض، فشار خون، دماى بدن و 
سطح هموگلوبین. این یعنى با این ویزیت رایگان 
تشخیصدادکه را توانبهطورمؤثرىمشکالت م

داروهاى کاهش درد، از آن استفاده مى شود.
گوگرد پوست و مو را سالم تر و زیباتر مى کند. این ماده 

غذاهاى مغذى که گوگرد زیادى دار
توجهى بهره مند خواهند شد.

رابر دیگران است. 

فواید اهداى خون را تجربه کنید 

چرا باید غذاهاى گوگرددار بخوریم؟

شرکت دانش تجهیز سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 46292 و شناسه ملى 10260643354 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى 
امام جعفر صادق ، کوچه 8 ، خیابان بوستان سعدى ،

 پالك 40 ، طبقه اول به کدپستى 8174659513 
تغییر یافــت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(780127)

شرکت طلوع ارم سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 23160 و شناسه ملى 
10260439770 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیر آرمین 
مهــر بــه کدملــى 1289048886 و 
یدالــه بقولى دســتجردى بــه کدملى 
1282639579 و زهرا کیــوان فرد به 
کدملى 1282649396 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. سمیه تجاسم به کدملى 
2200507951 و سهیال اسحاقیان به 
کدملى 1140206788 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج

 آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (780876)

شرکت طلوع ارم سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 23160 و شناســه ملى 
10260439770 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر آرمین مهر 
کدملــى1289048886 بعنوان رئیس 
هیئت مدیــره و یداله بقولى دســتجردى 
کدملى1282639579 بعنوان مدیر عامل
شــرکت و زهــرا کیــوان فــرد کدملى
1282649396 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء متفق 
رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل و با مهر 
شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (780855)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات

افزایش سکته مغزى 
در میان جوانان

نشانه هاى مهم زخم معده

ممکن است خطر حمله 
قلبى را کاهش دهد. 
زیــرا اعتقــاد بر این 
اســت که اضافه بار 
آهــن بــاال خطــر 
حمله قلبــى را افزایش 

مى دهند. 
دادن خون براى بزرگســاالن  

ســالم بى خطــر اســت. هیچ 
خطرى بــراى انتقــال بیمارى 
وجود ندارد زیرا تا خون شــما ســالم نباشــد به کسى 
تزریق نمى شــود. براى اینکه از شــما خــون بگیرند 
نیز مســائل بهداشــتى را کامًال رعایت خواهند کرد؛ با 
این حال، ممکن اســت برخى از افراد پــس از اهداى 
خون احســاس حالت تهوع، سنگینى ســر یا سرگیجه 
کنند. اگر این اتفاق بیافتد، فقط بایــد چند دقیقه طول 
بکشد نه بیشــتر و پس از آن مى توانید سرحال شوید. 
همچنین ممکن اســت از محل وارد شدن سوزن دچار 
خونریزى شوید. اما نگران نباشید و با اعمال فشار و باال 
بردن بازو براى چند دقیقــه معموًال خون ریزى متوقف 

مى شود.

کدام سرفه ها را باید 
جدى گرفت؟

وقتى حس بویایى باعث 
خطر مرگ مى شود 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســتایش خداوندى را سزاســت که حمــد و ســتایش را به نعمــت ها و 
نعمت ها را به شکرگزارى پیوند داد! خداى را بر نعمت هایش آنگونه 
ســتایش مى کنیم که بر بالهایش و براى به راه آوردن نفس سرکش 
که در برابر اوامر الهى سســتى مى کنــد و در ارتکاب زشــتى ها که 
نهى فرمود شــتاب دارد، از خدا یــارى مى خواهیــم و از گناهانى که 
علم خدا به آنها احاطه دارد و کتابش آنها را برشمرده و ثبت کرده است، 

موال على (ع)طلب آمرزش مى کنیم.
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سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص 
شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود

آگهى مناقصه

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

چاپ اول

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال3/263/773/088حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال3/227/082/680حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى و سایت شرقى2
یکسال2/093/401/312حفظ و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال4/331/626/811حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى و سایت خانواده4

2- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/12/24 است.

3-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 
را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/12/24 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز یکشنبه 98/12/25 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را 

طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
9- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
11- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 مى باشد.

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات اجرایى با موضوعات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 98/12/24 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

اعتبار (ریال)موضوعردیف
19/500/000/000عملیات اجرایى احداث پارك رضوى1
2/550/000/000عملیات اجرایى احداث پارك محله اى علیمردان خان2

م الف: 779075

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــماره 63491 مورخ 98/08/12 فى مابین شهردارى و سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان خرید و پخش و اجراى عملیات آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه یا با تلفن 53241010 

داخلى 219 مسئول امور حقوقى و قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* کلیه متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 98/12/12 لغایت 98/12/22 ضمن اخذ و مطالعه اسناد مناقصه قیمت هاى پیشنهادى خود 

را در پاکات پلمپ شده نهایتاً تا ساعت 14/30 روز پنج شنبه مورخ 98/12/22 تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى نمایند.
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/12/24 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد.)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم، و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 3/330/000/000 ریال (سه میلیارد و سیصد و سى میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب 

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

* شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه (مرحله اول- نوبت اول)
تهیه قیر mc با امولسیون، توزیع، پخش و اجراى عملیات 

آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر

حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

چاپ اول

م الف: 782863

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره یکصد و سى و دومین شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت ضایعاتى و قراضه و اسقاطى با قیمت 
پایه کارشناسى با مبلغ 32/000/000 ریال براى هر کیلو را از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند، لذا اشخاصى که تمایل به شرکت در این مزایده دارند مى توانند با 
دریافت اسناد و مدارك مربوطه از واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات 

خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شــهردارى و تحویل پیشنهادات به 

شهردارى تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/14
تاریخ بازگشایى پاکات ساعت 15 روز چهارشنبه 98/12/14

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق

نوبت دوم

م الف: 774574

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق 
آگهى اقدام نماید:

موضوع: مناقصه خودروهاى استیجارى به مدت یک سال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 98/12/25

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/26
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه 99/01/07

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم 
پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

م الف: 783242 


