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شایع ترین علت سرگیجه هواى درختان چهارباغ را داشته باشیدگفتگو با موزیسینى که خاطرات خیلى ها را ساخته استآمریکا باید بفهمد جنگ طلبى سودى ندارد سربازها نمى رسند، تالش ها بى فایده است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پوشش روى 
خرما را بخوریم 

یا نـــه؟

کالهبردارى کالن هرمى از پزشکان و مهندسان
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خدمات رسانى به 99 عزادار 
در تاسوعا و عاشورا

تزریق «سم» به بدن 
با خوردن غذاى مانده

هر لیتـر بنزیـــن
 100 تومان 
گران مى شود
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جریان آب
 در مادى ناژوان 
پس از 20 سال

موقع خوردن خرما سعى کنید پوشش روى آن را نخورید، 
چون روکش مومى روى خرما مى تواند خطرناك باشد؛ 

همچنین سایر میوه هاى دیگر مثل سیب هم
 با روکش مومى عرضه مى شود تا میوه ها ظاهر 

بهتر و درخشان ترى داشته باشند.

مدیــر طرح ســاماندهى 
ناژوان از جارى شدن آب 
در مادى شــایج پــس از حدود 
20 ســال خبر داد و گفت: مادى شــایج یکى از 
مادى هاى منطقه ناژوان و منشعب از مادى جلفا 
به طول تقریبــى 5200 متر از محلــه قائمیه تا 

خیابان باغ فردوس است.
سیدرســول هاشــمیان اظهار کرد: زاینده رود 
و مادى هاى اصفهــان از دیرباز نقش بســیار 
مهمى در کشــاورزى و آبیارى باغات اصفهان

داشته اند که مهمترین اثر مادى ها  ...
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این «بار» باید به منزل برسداین «بار» باید به منزل برسد
حیات ذوب آهن اصفهان با چالش جدى کمبود سنگ آهن رو به رو شده است حیات ذوب آهن اصفهان با چالش جدى کمبود سنگ آهن رو به رو شده است 

2

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد

فریبرز عرب نیا 
بیشترین دستمزد را 
در «مختارنامه» 
گرفـت

ناگهــان همه چیز جهنمى شد
هفته گذشته رســانه هاى ســوئدى از بحران عجیب مالى باشگاه 
اوسترسوند پرده برداشتند و مدعى شدند با حکم چهار میلیون یورویى 
فیفا علیه این تیم بخاطر موضوع تخلف سامان قدوس، هیئت مدیره 
باشگاه در فکر اعالم ورشکســتگى براى فرار از پرداخت هاى کالن 
هستند، اتفاقى که مى تواند شوك دوم به سامان قدوس بعد از حکم 

محرومیت چهار ماهه اخیر از سوى کمیته انضباطى فیفا باشد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مردم اصفهان نگران 
دست اندازى به 

مرزهاى این استان 
بـــاشند

ثبت نام 27 هزار اصفهانى براى شرکت در پیاده روى اربعین
مدیرکل حج و زیارت  اصفهان عنوان کرد

3

0پس از 50
مد
ناژ
در مادى
20 ســال خبر داد و گفت
مادى هاى منطقه ناژوان
تقریبــى5200 به طول
خیابان باغ فردوس است
سیدرســول هاشــمیان
و مادى هاى اصفهــان
و مهمى در کشــاورزى
داشته اند که مهمترین اث

سرمربى سابق سپاهان سرمربى سابق سپاهان 
خودى نشان دادخودى نشان داد

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت ذوبى به وزن تقریبى 180 تن را 
در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده، به اشخاص حقیقى/حقوقى واجد شرایط واگذار 

نماید.
شرایط مزایده:

1. مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 تعیین 
شده و بازگشایى پاکات، همان روز ساعت 14:30 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید.

2. تضمین شرکت در مزایده 250/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه/چک تضمین شده بانکى مى باشد.
3. ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.

4. پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.
5. تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271- 031 داخلى 420- 292

6. هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
7. مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان- تهران، روبروى پلیس راه، کیلومتر 12 جاده 

علویجه، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان، خیابان اندیشمندان 20- شرکت ساخت تجهیزات سپاهان مى باشد.

آگهى مزایده

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
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ربیشتریندستمزدرابیشتریندستمزد را  ز رین بی
نادر «مختارنامه» در «مختارنامه»  ا در«مختارنامه»خ
تگرفـت ف فرگ گرفـتگ

ى آن را نخورید، 
طرناك باشد؛ 

هم
ظاهر

ن
هفته
اوستر
فیفا ع
باشگا
هستن
محرو

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اســالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى عملیات جدول گذارى، 
پیاده رو سازى، کانیو، دیوار سنگى، عملیات خاکى و عملیات سنگى در روستاهاى چم گردله باال به شماره مناقصه 
002/س/98، خرسدر به شماره مناقصه 003/س/98، بابازید به شماره مناقصه 004/س/98 از توابع شهرستان 
پل دختر استان لرستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/06/24 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز یک شنبه تاریخ 98/06/24

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 98/07/09
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 98/07/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى 
الف: آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن: 03136288085

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اول

شــرکت تعاونى مهرگســتران دهیارى هــاى بخش مرکزى 
شهرستان شاهین شهر و میمه با شــماره ثبت 35419 در نظر 
دارد یک دســتگاه خودرو جک S 5 مدل 1395 رنگ مشکى با 
قیمت پایه 1/800/000/000 ریــال را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 1398/06/24 به فرماندارى شهرســتان شاهین شهر 

مراجعه و یا با شماره تلفن 09137713146 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده

تحویلیان- مدیرعامل شرکت تعاونى مهرگستران
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه امروز در شرایطى 
هستیم که درس آموزى از حادثه کربال بیش از هر زمان 
دیگرى ضرورت دارد، گفت: منطق دشمن اعمال فشار 
حداکثرى بر ملت ایران است همچنان که در کربال هم 
اعمالى انجام دادند که صرفًا بر مبناى فشار حداکثرى و 
ظلم بیشتر بود و اال لشکر هزاران نفرى در برابر 72 نفر 

نیازى به بستن آب نداشت.
 روحانى با تأکید بر اینکه منطق امام حســین(ع) منطق 
انسانیت، شرف و مردانگى اســت، تصریح کرد: امروز 
ما باید همان راه و مســیر را انتخاب کنیم، در حالى که 

دشمن فشار حداکثرى را وارد مى کند، مسیر ما ایستادگى 
و مقاومت اســت. رئیس جمهور تأکید کرد: آمریکا باید 
بفهمد که جنگ طلبى و جنگ طلبان سودى ندارد و باید 
جنگ طلبان را کنار گذاشته و سیاست هاى جنگ طلبى و 

فشار حداکثرى را رها کند.
روحانى با بیان اینکه امروز چهره جمهورى اسالمى ایران 
در جهان به عنوان چهره اى صلح طلب و متعادل مطرح 
است، گفت: ما هیچگاه آغازگر تجاوز و تحریم نبودیم و 
ابتدائًا تعهد را نشکســتیم و آنها بودند که تعهد را زیر پا 
گذاشتند و این منطق مهمى اســت که از آن برخوردار 

هستیم.

رئیس اتحادیــه جایگاهداران ســوخت گفــت: تکلیف 
قانونى اســت که جایگاهدار حق الزحمه را از مردم بگیرد، 
جایگاهداران لیترى 200 تومان حق الزحمه را پیشنهاد کرده 
بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که صد تا 150 تومان 

بابت هر لیتر از مصرف کننده دریافت شود.
 هوشــنگ عطاپور افزود: مجلس تأکید دارد نباید قیمت 
بنزین و فرآورده باال برود اما در تبصــره 14 قانون بودجه 
سال 98 عنوان شده حق الزحمه و یا حق العمل جایگاهداران 
از مشترى دریافت شــود. اکنون بحث این است که دولت 

متقاعد مى شود که این قانون اجرا شود یا خیر.
او  با اشــاره به تأکید دولت و مجلس مبنى بر گران نشدن 

بنزین تصریــح کرد: تکلیف قانونى اســت که جایگاهدار 
حق الزحمــه را از مردم بگیرد، جایگاهــداران لیترى 200 
تومان حق الزحمه را پیشــنهاد کرده بودند و در حال حاضر 
متقاعد شدند که صد تا 150 تومان بابت هر لیتر از مصرف 

کننده دریافت شود.
رئیس اتحادیه جایگاهداران ســوخت تأکید کرد: مجلس 
تکلیف کرده قیمت بنزین گران نشــود، سهمیه بندى هم 
اعمال نشود اما باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم 
آمادگى پرداخت لیتــرى صد تا 150 بابــت حق الزحمه 
جایگاهدار را دارند یا خیر. او اعــالم کرد: احتماًال افزایش 

کارمزد جایگاهداران از ابتداى مهر اجرایى خواهد شد.

آمریکا باید بفهمد جنگ طلبى 
سودى ندارد

هر لیتر بنزین
 100 تومان گران مى شود

قتل یک دختر 
به دست خانواده اش 

  عصر ایــران | فرمانــده انتظامى هفتکل از 
شهرستان هاى استان خوزستان از قتل دخترى 19 
ساله از اهالى بخش رغیوه این شهرستان به دلیل 
اختالف خانوادگى خبر داد. سرهنگ على تقدسى 
گفت: براساس بررسى هاى انجام شده، مقتول بر 
اثر خفگى و ضربه هاى وارده به قتل رسیده است. 
وى علت این قتل را اختالف خانوادگى عنوان کرد 
و افزود: در پى فرار این دختر جوان از منزل، اعضاى 
خانواده اقدام به قتل او کرده اند. سرهنگ تقدسى به 

دستگیرى چهار نفر در این رابطه اشاره کرد.

حذف قبوض آب در 2 سال
  خبرآنالیــن | معاون راهبــرى و نظارت بر 
بهره بردارى شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره 
به آغاز حذف قبوض کاغذى آب در برخى از مناطق 
کشــور، گفت: این طرح تا پایان دولت دوازدهم 
به طور کامل اجرا خواهد شــد. حمیدرضا کشفى 
اظهار کرد: در حــال حاضر پایلــوت اجراى این 
طرح در چندین استان از جمله لرستان، اصفهان، 

آذربایجان غربى و هرمزگان آغاز شده است.

یک ایرانى در حادثه کربال 
کشته شد 

  ایســنا | مدیرکل عتبات سازمان حج، مرگ 
یک زائر ایرانى در حادثه عاشوراى کربال را تأیید 
کرد. حجت االســالم صحبت ا... رحمانى تعداد 
مجروحان ایرانى این حادثه را تا ظهر روز چهارشنبه 
چهار نفر اعالم کرد و گفت: حسین خاورى متولد 
1367 از مشهد زائر ایرانى شناسایى شده در بین 
جانباختگان است. اسامى مجروحان این حادثه نیز 
به این ترتیب اعالم شده است: على جمشیدیان از 
اصفهان، محمدباقر حائرى و محمد یوسفى از قم 
که همچنان در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. 
یکى از مصدومان به نام محمد قربان پس از درمان 

از بیمارستان ترخیص شده است.

حذف یارانه برخى افراد
 از مهر

  مهر | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: 
امیدواریم در مهر ماه بتوانیم یارانه بخشى از افراد 
برخوردار جامعه را حذف کنیم. محمد شریعتمدارى 
تصریح کرد: البته ما به هیچ وجه نمى خواهیم که 
فشارى به طبقه مستضعف و متوسط جامعه وارد 
شود بلکه فقط مى خواهیم اختصاصًا این مصوبه 
مجلس شــوراى اســالمى در حذف سه دهک 

برخوردار جامعه  اجرا شود.

عرب ها
 «آى فیلم» دوست دارند

  خبرگــزارى حــوزه | کیوان نژادســیفى، 
مدیرکانال عربى شبکه آى فیلم گفته است: امروز 
کشورهاى عربى و ترکیه و... هزینه زیادى صرف 
جذب مخاطب براى سریال هایشان مى کنند، در 
حالى که ما پیام هاى زیادى دریافت مى کنیم که 
مخاطبان عرب مى گویند از تماشاى آثار مبتذل 
خسته اند و ســریال هاى ایرانى را دوست دارند. 
امروز بهترین فرصت براى جذب فرهنگى است 

ولى متأسفانه امکاناتمان کم است!

احتمال افزایش قیمت 
بلیت قطار

  افکارنیــوز | شنیده شده قیمت بلیت قطار 
قرار است دوباره گران شود و 20 درصد افزایش یابد 
و این در حالى است که کمتر از یکسال پیش بلیت 
قطار افزایش داشته و حاال دوباره با افزایش نرخ 20 
درصدى در واقع افزایش قیمت بلیت قطار به 40 

درصد مى رسد.

فریب نمى خوریم
  جام جم آنالیــن | محسن رضایى، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصى خود در 
توییتر نوشت: «وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین 
گفت؛ آمریکا در تاکتیک، ببر واقعى ولى در راهبرد، 
ببر کاغذى اســت. به او گفتم: این ببــر را در قفس 
مى کنیم و درش را محکم مى بندیم. با قربانى کردن 

بولتون فریب نمى خوریم.»

سرسره بازى با گناه 
  صاحب نیــوز | حجت االســالم محمدمهدى 
ماندگارى در هیئت فدائیان حســین(ع) اصفهان در 
جمع عزاداران شام غریبان حســینى بیان کرد: اگر 
امروزه در جامعه از خدا نترســیدیم ولــى از کدخدا 
ترسیدیم خیلى بیچاره هســتیم. این استاد دانشگاه 
اظهار کرد: پرســه زدن در فضاى مجازى سرســره 

بازى با گناه است.

هشدار تئوریسین اصولگرا 
درباره مجریان اصولگرا

  ســینما روزان | در فاصلــه اى چندماهــه تا 
برگزارى انتخابات مجلس شــوراى اســالمى کم 
نیســتند چهره هاى مطرح اصولگرا و اصالح طلب 
که مى کوشــند تحلیل هایى متفاوت درباره نتیجه 
این انتخابات ارائه کنند. در ایــن میان امیر محبیان 
از تئوریسین هاى سرشناس اصولگرا درباره مجریان 
اصولگرایى که قصد دارند از طریق تریبون تلویزیون 
خود را به عنوان گزینه معیار معرفى کنند هشدار داده 
اســت. امیر محبیان گفت: ممکن است... تلویزیون 
فاکتورى  شــود براى اینکه چه کسانى شناخته شده 

هستند.

عسگراوالدى 
هنوز بیهوش است

  ایلنا | رئیس اتــاق بازرگانى ایــران و چین با رد 
شایعه درگذشت اسدا... عســگر اوالدى گفت: ایشان 
اکنون بیهوش هستند و شــایعه مرگ ایشان به هیچ 
وجه صحت نــدارد. مجید رضا حریــرى ادامه داد: از 
زمانى که ایشان به دلیل عارضه مغزى بى هوش شدند 
متأسفانه شایعات مختلفى پخش شده که هیچ کدام با 
هماهنگى خانواده ایشــان نبوده و به همین دلیل آنها 

گله مند هستند. 

چرا...؟
  انتخــاب | حجت االســالم و المســلمین مسیح 
مهاجرى، مدیر مســئول روزنامه «جمهورى اسالمى» 
در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه با اشاره به پخش

 برنامه هاى عزادارى در صداوسیما نوشت: آیا با پخش 
مطالب ســطحى بعضى مداحــان تکــرارى از رادیو و 
تلویزیون مى توان هدف نهضت عاشورا را به نسل جوان 
فهماند؟ چرا به جاى ایــن همه مداحى بى محتوا و حتى 
انحرافى و پر از مطالب موهن، ســخنرانى هاى علمى و 
پرمغز درباره نهضت عاشــورا از رادیو و تلویزیون پخش 
نمى شود؟ چرا عزادارى هاى پرمحتوا اصوًال به صداوسیما 

راه ندارند؟ 

مانعى نیست اما...
  مهــر | رئیس دفتر رئیس جمهور درباره رفتن زنان 
به ورزشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما این است که اگر فضاى 
ورزشگاه ها مناسب حضور خانم ها باشد از نظر ما منعى 
ندارد، اما با فضاى فعلى که طرفداران تیم ها علیه یکدیگر 
فحش مى دهند و درگیرى وجــود دارد حضور زنان در 
ورزشگاه به مصلحت نیســت. وزیر ورزش مأمور شد 
تا با لیدرهاى تیم هاى ورزشــى صحبت کند تا فضا از 
نظر اخالقى براى حضور زنان فراهــم و عالوه بر این، 
جاى مناسبى براى ورود خانم ها، دستشویى و نشستن 

آنها آماده شود. 

خبرخوان

مدیر عامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان فرصت را 
از دســت نمى دهد. او در هر جلســه و مراسمى که شرکت 
مى کند و با هر مســئولى که نشســت و برخاســت دارد، 
بزرگ ترین چالش پیش روى ذوب آهن در روزهاى اخیر را 
مطرح مى کند. کارى هم ندارد که طرح این مشکل به حل 
آن منجر خواهد شد یانه؛ او سعى مى کند زنگ هاى خطر را 
براى گوش هاى شنوا و ناشنوا با طنین یکسان به صدا درآورد. 
این مدیر باسابقه صنعت فوالد کشور خوب مى داند که حیات 
ذوب آهن با چند هزار نفر پرسنل، به خطر افتاده؛ براى همین 
تالش مى کند اگر توانست حتى کورسوى امیدى در اقیانوس 
ناامیدى هاى جارى به روى کارخانه بزرگ تحت کنترل خود 

باز کند، از این کار دریغ نورزد.
منصور یزدى زاده 14 ماه اســت مدیریــت ذوب آهن را به 
عهده گرفته اما 25 سال است با زیر و بم هاى این کارخانه 
آشناست. این تجربه اندوزى، او را به جایى رسانده که بداند 
چند ماهى است حیات ذوب آهن فقط به دو کلمه وابسته شده 
است: «سنگ آهن»؛ و باز خودش بهتر از هرکسى مى داند 
که چالش محروم شدن ذوب آهن از این سنگ معدنى چه 

بحران ها که نمى آفریند. 
سنگ آهن ماده اى نیســت که جایگزین داشته باشد چون 
خودش از مواد اولیه پرکاربرد در صنایع فوالدى است. قرار هم 
نیست فعًال از خارج وارد شود چون گفته شده منابع داخلى قادر 
به تأمین نیاز ساالنه صنایع هستند. اما از آنجا که در کار انتقال 
این «ماده اولیه داخلى» به ذوب آهن گره افتاده است، یزدى 
زاده فرصت طرح مشکل تأمین سنگ آهن این کارخانه را در 

هیچ زمان و مکانى از دست نمى دهد.
سخت تر از شرایط جنگى

وجود سنگ آهن براى ذوب آهن آنقدر مهم است که کمبود 
آن در ماه هاى اخیر باعث شده این کارخانه قدیمى ایران فعًال 
با نیمى از ظرفیتش به فعالیت ادامه دهد. گفته مى شود ذخیره 
دو میلیون ُتنى سنگ آهن در ذوب آهن در سال هاى 92 و 
93، این روزها به کمتر از 200 هزار تن رســیده که وضعیت 
تولید این کارخانه را در موقعیت خطیرى قرار داده اســت. 
ذوب آهن حتى در دوران هشت ساله جنگ تحمیلى هم با 
چنین شرایطى رو به رو نشده نبود. این درست که طرح هاى 
توسعه کارخانه در آن هشت سال تأثیر شرایط جنگى چندان 
پیشرفتى نداشت اما حمایت از جبهه ها با تولید محصوالت 
مورد نیاز، آن هم در سخت ترین شــرایط، نام ذوب آهن را 
به عنوان یکى از کلیدى ترین ارکان کشــور در پشتیبانى از 
رزمندگان ایران در تمام هشت ســال دفاع مقدس ماندگار 

کرده است.
حاال اما اوضاع قدرى متفاوت شده و این بار ذوب آهن است 
که نیاز جدى به حمایت پیدا کرده است. حامى همیشه حاضر 
در صحنه هاى حساس سال هاى دهه 60،  حاال خودش در 
اواخر دهه 90 در پى یافتن یک حامى است؛ آن هم فقط براى 
اینکه خوراکش که حیات کوره ها به آن وابسته است را تأمین 

کند و سرپا بماند.
مدیران ذوب آهن دقیقاً چه مى گویند

ســنگ آهن مورد نیاز کارخانه ذوب آهــن از دو راه تأمین 
مى شــود. یکى از  طریق معادن تحت پوشــش ایمیدرو 
و شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى و یکــى هم از طریق 

تولیدکنندگان بخش خصوصى در نقاط مختلف کشور. 
نیاز سال جارى ذوب آهن به سنگ آهن براى تولید بیش از سه 
میلیون تن محصول، حدود پنج میلیون تن است که بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران در مرداد ماه امسال، یک میلیون و 750 
هزار تن آن  از معادن تحت پوشش ایمیدرو و شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنى تأمین شده و تهیه مابقى آن را هم بخش 

خصوصى تقبل کرده است. حاال اما تأمین کنندگان سنگ 
آهن ذوب آهن در عمل به تعهداتشان در قبال این کارخانه 
کوتاهى مى کنند چون به دنبال نوسانات ارزى و باال رفتن 
قیمت دالر، فروش داخلى سنگ آهن جذابیتش را براى تولید 
کنندگان از دســت داده و نگاه ها را به سمت صادرات به آن 

سوى مرزها خیره کرده است.
مطابق با طرح جامع فوالد، ظرفیت گندله سازى فعلى حدود 
52 میلیون تن اســت که بر این اســاس، میزان استخراج 
سنگ آهن باید حدود 85 تا 90 میلیون تن در سال باشد اما 
در حال حاضر میزان تولید سنگ آهن، 72 میلیون تن بوده 
و طبیعتًا اگر بخشى از آن هم صادر شــود، پاسخگوى نیاز 
کشور نخواهد بود. این، عصاره اعتراض مدیران ارشد ذوب 
آهن است. آنها معتقدند شرایط موجود که روز به روز هم در 
حال حادتر شدن است، منجر به ایجاد محدودیت هایى براى 
تولیدات صنایع بزرگ فوالدى از جمله ذوب آهن اصفهان 

شده است.
آغاز ماجرا

کمى به عقب برگردیم؛ به حدود نیم قرن پیش. 
کار احداث ذوب آهن اصفهان از سال 1346 آغاز شد و این 
کارخانه رســماً از اوایل دهه 50 وارد چرخه تولید کشور شد. 
ذوب آهن در بدو تأسیس، معادن اصلى سنگ آهن و زغال 
سنگ کشور را اکتشاف، تجهیز و ساماندهى مى کرد و این 
معادن زیر نظر این کارخانه یا صنایع بزرگ مشابه، فعالیت 
خود را آغاز مى کردند. در واقــع ذوب آهن، هم معادن را به 
زنجیره تولید اضافه مى کرد و هم از مواد معدنى آنها به نفع 
تولید کشور بهره مى برد. اما واگذار شدن ذوب آهن اصفهان 
بر اساس اصل 44 قانون اساسى و اشتباه فاحش واگذار کردن 
زنجیره مواد اولیه و باالدستى فوالد به این و آن یا به رسمیت 
شناخته شدن استقالل معادن، چرخه منظم تولید را به هم زد 
و پاى سود و زیان معمول تجارى را وسط کشید. حاصل این 
تغییر و تحول، غرق شدن ســازوکار تولید ملى در مناسبات 
پیچیده تجارت و به صدا در آمدن مهره هاى چرتکه هایى بود 
که بیشتر از توجه به اهمیت تولیدات ذوب آهن یا هر شرکت 
فوالدى دیگرى، به محاسبه دنگ و دینارى سود و زیان توجه 
نشان مى داد. نتیجه آن که محدودیت در استفاده داخلى از 
سنگ آهن و صادرات آن توسط کســانى که متولى معادن 
هستند، امروز بحران بزرگى را براى ذوب آهن و شرکت هاى 

مشابهش خلق کرده است.  
خام فروشى نکنید، تولیدات را صادر کنید

اما چگونه است که صادرات سنگ آهن مى تواند بحرانى تا 
این حد سنگین را بر سر کارخانه پرسابقه و مهمى مانند ذوب 
آهن آوار کند؟ پاسخ به این بستگى دارد که این سئوال را از چه 
کسى بپرسید. اگر از مدیران ارشد ذوب آهن بپرسید، به شما 
خواهند گفت چنین چیزى ممکن است چون اختالف قیمت 
بازارهاى داخلى و خارجى آنقدر شده که هر تولید کننده اى را 
وسوسه مى کند بیشتر از توجه به داخل، در اندیشه صادرات 

باشد و چرخ تولید داخل را از کار بیاندازد. 
همین چند روز پیش بود که جالل آقابابا، مدیر امور مهندسى 
و نظــارت ذوب آهن اصفهان، ســنگ آهــن را یک «فلز 
اســتراتژیک» خواند که صادراتش به گفتــه او، «خالف 
اقتضاى آینده نگرى اســت». او آخریــن مدیر از مجموعه 
مدیران ارشد ذوب آهن است که تا امروز از «خام فروشى» 
این ماده معدنى به خارجى ها انتقاد کرده است. پیش از آقابابا 
هم مدیران دیگر این کارخانه انتقادات مشابهى را مطرح کرده 
و خواستار متوقف شدن خام فروشى و حمایت از تولید داخلى 
و صادر کردن محصول به دست آمده از تولید به جاى صادرات 
مواد خام اولیه شده بودند. یکى از آنها معاون بازرگانى ذوب 
آهن اصفهان بود که این سئوال را مطرح کرده که چرا با اینکه 

سنگ آهن دانه بندى که خوراك ذوب آهن اصفهان است 
به این شرکت داده نمى شود، 110 هزار تن از این سنگ آهن 
اواسط مرداد ماه از کشور خارج شد؟ سئوالى که هنوز کسى به 

آن پاسخى نداده است.
اما اگر پاى حرف هاى برخى از مدیــران وزارت صنایع در 
تهران و اصفهان بنشینید،آنها خواهند گفت که ممکن نیست 
صادرات سنگ آهن لطمه اى به تولیدات ذوب آهن وارد کند. 
دو هفته پیش مدیــرکل دفتر بهره بــردارى معادن وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت صریحاً گفت کــه اگر ذوب آهن 
اصفهان به مشکل تأمین خوراك برخورده، مقصر خودش 
است(!) چون نتوانســته براى تأمین مواد اولیه مورد نیازش 
برنامه ریزى کند. او آمارى هم ارائه داد تا ثابت کند موضوع 
صادرات بى رویه سنگ آهن نادرست است: «87 میلیون تن 
تولید سنگ آهن داریم که 8/8 میلیون تن آن صادر مى شود. 
در سال 1391، بیســت و چهار میلیون تن صادرات سنگ 
آهن داشتیم که این رقم در ســال 1397 به 8/8 میلیون تن 
رسیده است.» کاووس قاسمى این را هم مى گوید که مشکل 
ظرفیت خالى ذوب آهن به روابط تجارى اش به ویژه بدهى 
زیاد به معدن داران سنگ آهن بر مى گردد، چرا که به اعتقاد 

او بقیه کارخانه هاى فوالدى مشکلى در این زمینه ندارند.
البته گردانندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعالم 
کرده اند که در تالش براى حل مشکل تأمین مواد اولیه ذوب 
آهن هستند. در یکى از این موارد، صادرات سنگ آهن براى 
تولیدکنندگان دولتى ممنوع شد تا نیاز واحدهاى تولیدى داخل 
تأمین شود. همچنین به تمامى گمرکات کشور هم اعالم شده 
که فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان رسمى آنها مى توانند 
صادرات انجام دهند آن هم به شرطى که در ابتدا نیاز داخل 
را تأمین کنند. از طرفى وزارت صمت تصمیم گرفته مجوز 
جدیدى براى واحد تولید فوالد صادر نکند و تعرفه صادرات 
سنگ آهن هم با پیگیرى این وزارتخانه افزایش یافته است 
که دستورالعمل آن از هفته جارى ابالغ خواهد شد. اما همه 
این اقدامات هم باعث نشده مدیران ذوب آهن متقاعد شوند 
که اراده جدى براى تأمین نیازهاى اولیه این کارخانه وجود 
دارد. آنها معتقدند جدیــت الزم براى تحقق همه جانبه این 

تالش ها به چشم نمى خورد.
مشکل واقعى، بدهى ذوب آهن است؟

رسانه اى شدن بدهى هاى ذوب آهن به تولیدکنندگان سنگ 
آهن به حدود یکسال پیش باز مى گردد. اوایل آذر ماه 1397 
قدیر قیافه، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران، علت 
کمبود عرضه سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان را، دیرکرد این 
مجتمع صنعتى در پرداخت تعهدات مالى خود عنوان کرد که 
به گفته او باعث شــده بود تولیدکنندگان رغبتى به فروش 
مستقیم سنگ آهن به ذوب آهن نداشته باشند چرا که دریافت 

پول از این مجتمع صنعتى نیازمند انتظار طوالنى است.  
چند روز پیش هم محمد حســنوند، معاون خط استخراجى 
یکى از معادن سنگ آهن خواف مشابه همان چیزى را که 
عضو هیئت مدیره انجمن ســنگ آهن سال گذشته به آن 
اشــاره کرده بود تکرار کرد هر چند نه به آن صراحت: «ما از 
نظر تولید به هر میزان سنگ آهن مشکلى نداریم اما قیمت 
خرید و پرداخت نقدى حرف اول را مى زند.» معناى حرف 
این مدیر ارشد صنعت کشور خطاب به شرکت سهامى ذوب 
آهن اصفهان آن است که ما سنگ آهن داریم، فروشنده هم 
هســتیم اما چون پول نقد مى خواهیم، نسیه نمى دهیم؛ به 

خصوص به شما که بد حساب هم هستید!
در پاسخ به این اتهامات، نعمت ا... محسنى، معاون بازرگانى 
ذوب آهن اصفهان ضمن اینکه تأیید مــى کند ذوب آهن 
بدهى دارد، اما کل معوقات این شرکت به معادن سنگ آهن 
را فقط 43 میلیارد تومان اعالم مى کند که عدم تأمین موقتى 

آن نمى تواند بهانه اى براى تأمین نکردن خوراك اولیه ذوب 
آهن محسوب شود.

راه حل چیست؟
هر چه موافقان صادرات ســنگ آهن، به «توازن ظرفیت 
معادن سنگ آهن با نیازهاى آتى کشور» اشاره مى کنند و 
صادرات آن را بال اشکال مى دانند، مدیران ذوب آهن روى 
نادرســت بودن صادرات این ماده معدنى اصرار مى ورزند. 
این کشمکش همچنان بین مقامات عالى کشور از یک سو 
و مدیران ارشد ذوب آهن از ســوى دیگر ادامه دارد و این در 
حالى است که راه حل مشخصى هم براى پایان دادن به این 

بحران ارائه نشده است.    
ذوب آهنى ها خواستار آن هستند که ضمن کاستن از حجم 
صادرات سنگ آهن، به جاى خام فروشى نگاهى هم به تولید 
ملى شود و از طرف دیگر خواستار اجرایى شدن صدور مجوز 
واگذارى معدن به ذوب آهن هستند تا خودشان زنجیره تأمین 

مواد اولیه ذوب آهن را فعال کنند. 
در همین حال، رئیس انجمن ســنگ آهن ایران ماه هاست 
که راه حل این بحران را در اجراى طرح تشکیل کنسرسیوم 
مشــترك ذوب آهن اصفهان با چندین تولیدکننده بزرگ و 
کوچک سنگ آهن مى بیند که البته این طرح هم تاکنون به 
مرحله اجرا نرسیده است. این در حالى است که همتى، مدیر 
مجتمع سنگان که یکى از اصلى ترین تولیدکننده هاى سنگ 
آهن در کشور است، مى گوید از مردادماه امسال، ارسال سنگ 
آهن به صورت زمینى و ریلى به مقصد ذوب آهن اصفهان آغاز 
شده و مطابق با درخواست این شرکت فوالدى، تا پایان سال 
یک میلیون تن سنگ آهن از مجتمع سنگان به ذوب آهن 

تحویل خواهد شد. 
سنگان، تا پنج سال آینده تعهد دارد ساالنه یک میلیون تن 
سنگ آهن به ذوب آهن اصفهان ارسال کند اما اعتراضات 
مدیران ذوب آهن اصفهان به کمبود شــدید سنگ آهن و 
کاهش چشمگیر تولیدات  این شرکت نشان مى دهد یا در 
ارسال مواد اولیه از سنگان خللى به وجود آمده یا این میزان 
آنقدر نبوده که چاره کار ذوب آهنى ها باشد تا این راه حل هم 

عمًال جواب نداده باشد.
هر دم از این باغ...

در میانه کشمکش ذوب آهن و تولیدکنندگان سنگ آهن، 
از یک مشکل بزرگ دیگر هم رونمایى شده است؛ اینکه 
بعید نیست تا چند ســال آینده، عنان تولید در ذوب آهن 
اصفهان یکسره در اختیار خارجى ها قرار بگیرد! چگونه؟ 
همانطور که جالل آقابابا، مدیر امور مهندســى و نظارت 
ذوب آهن اصفهان به آن اشــاره کرده است: «با توجه به 
فقیر بودن کشور از حیث منابع سنگ آهن، صادرات سنگ 
معدن به عنوان یک فلز استراتژیک خالف اقتضاى آینده 
نگرى است و پیش بینى ســازمان ایمیدرو در خصوص 
اتمام منابع داخلى ســنگ آهن و در نتیجه تبدیل شــدن 
ایران به وارد کننده ســنگ آهن بســیار محتمل و جدى 

ارزیابى مى شود.»
این در حالى است که سیف ا... امیرى، مدیرکل دفتر صنایع 
معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، پا را جلوتر گذاشته و 
حتى زمان پایان استخراج معادن را هم پیش بینى کرده است: 
«در سند چشــم انداز 1404 باید 55 میلیون تن فوالد تولید 
کنیم که به 155 میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد و اگر صادرات 
را سازماندهى نکنیم، ده سال بعد از این چشم انداز، با مشکل 

تأمین ماده اولیه سنگ آهن مواجه مى شویم.»
و تازه بعضى گزارش ها، این پیــش بینى ها را خوش بینانه 
تلقى کرده و از واردات ســنگ آهن تا شش سال آینده خبر 
مى دهند؛ چشم اندازى تیره و تار براى تأمین مواد اولیه یکى 

از غول هاى بزرگ تولید محصوالت فوالدى در خاورمیانه.

حیات ذوب آهن اصفهان با چالش جدى کمبود سنگ آهن رو به رو شده است 

این «بار» باید به منزل برسد

مهران موسوى خوانسارى
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یک نذر متفاوت 
اداره کتابخانه هاى عمومى شهرسـتان فریدونشهر در 
آستانه بازگشایى مدارس اقدام به توزیع حدود 70 بسته 
کامل نوشـت افزار بین فرزندان عشایر این شهرستان 
کرد. ارزش ریالى این بسته هاى نوشت افزار حدود چهار 
میلیون تومان بوده و با توجه به وضعیت بد اقتصادى و 
عدم توانایى اقتصادى خانوارها در تأمین نوشـت افزار، 
با هدف کمک به تحصیل فرزندان عشـایر و باال بردن 

سطح سواد در بین ایشان انجام شده است.

عقرب جان کودك را گرفت
عقرب گزیدگى، کودك سـه ساله را در کاشـان به کام 
مرگ برد. رئیس مرکز مدیریـت حوادث و فوریت هاى 
پزشـکى کاشـان گفت: در این حادثه دختر سـه سـاله 
کاشـانى در منطقـه لتحـر زمانـى کـه در حیـاط خانه 
مسکونى شـان مشـغول بازى با خواهر دوقلویش بود، 
از ناحیه شسـت پا مورد گزش عقرب واقع شـد و جان 

خود را از دست داد.

طبخ 13 تن غذاى نذرى
مردم روسـتاى اراضـى 13 تن غذاى نـذرى طبخ و در 
بین عزاداران توزیع کردند. اصغر قربانى دهیار روستاى 
اراضى گفت: در این آیین 400 ساله، 650 خانواده این 
روسـتا، غذاهاى آماده و تزیین شـده را در مجمع هاى 
بزرگ، روى سـر خود قـرار داده و به حسـینیه روسـتا 
مى آورنـد و از مهمانـان و عـزاداران امام حسـین (ع) 

پذیرایى مى کنند.

ابتالى یک نفر به تب کنگو 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: یک روستایى 
در روزهاى اخیر در این اسـتان به بیمـارى تب کریمه 
کنگو مبتال شـد. دکتـر شـهرام موحـدى در گفتگو با 
«ایرنا» اظهار کرد: فرد مبتال شده به بیمارى تب کریمه 
کنگو در یکـى از روسـتاهاى این اسـتان بـه ذبح غیر 
بهداشتى دام اقدام کرده بود که پس از بسترى در یکى 
از بیمارستان هاى اصفهان بهبود یافت و سالمتى خود 

را به دست آورد. 

دوباره حادثه ریزش سقف 
2 نفر بر اثر ریزش سـقف یک خانه قدیمـى متعلق به 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در خیابان 
چهارباغ پایین اصفهان مصدوم شـدند. این دو مرد در 
زیرآوار ناشـى از این حادثـه که روز 18 شـهریور اتفاق 
افتاد حبس شـده بودند که آتش نشانان آنها را که دچار 
کوفتگى و شکسـتگى اعضاى بدن شـده بودند، زنده 
خارج کردند. 15 شهریور امسـال نیز ریزش قسمتى از 
سقف یک مغازه کفش فروشى در خیابان چهارباغ پایین 

موجب مصدومیت چهار نفر شد.

دانشگاهى که
 قطب زبان فرانسه است

دانشگاه آزاد اسـالمى واحد اصفهان(خوراسگان) تنها 
دانشگاه آزاد اسـالمى اسـتان اصفهان است که رشته 
زبان فرانسه را در کلیه گرایشات و مقاطع تحصیلى ارائه 
مى کند. شـادى خاتمى،  مدیر گروه رشته زبان فرانسه 
این دانشگاه گفت: با افزوده شدن رشته مترجمى زبان 
فرانسـه به رشـته هاى مقطع کارشناسـى، هم اکنون 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد اصفهان(خوراسـگان) به 

قطب رشته زبان فرانسه استان بدل شده است.

اشتغال 1427 مددجو
معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیته اسـتان اصفهان 
خدمات این نهاد براى اشتغال مددجویان را در سه عرصه 
آموزش، کاریابى و پرداخت وام اشتغال متمرکز دانست 
و گفت: در پنج ماهه نخست سال جارى 1427 مددجو 
و نیازمنـد در اسـتان اصفهان بـا دریافت ایـن خدمات 
صاحب شغل شـدند. بهرام سـوادکوهى گفت: بیش از 
27 میلیـارد و 277 میلیـون تومان وام قرض الحسـنه 
بدیـن منظور توسـط کمیته امـداد در اسـتان اصفهان 

پرداخت شده است.

خبر

مدیرکل حج و زیارت  اصفهان گفت: تاکنون 27 هزار نفر 
از استان  براى پیاده روى اربعین در سامانه سماح ثبت نام 

کرده  اند که ثبت نام 24 هزار نفر آنها قطعى شده است.
غالمحسین زاهدى در گفتگو با «تســنیم» با اشاره به 
ثبت نام شرکت در پیاده روى اربعین حسینى، اظهار کرد: 
همه ساله در این ایام، سیل مشتاقان اباعبدا... الحسین (ع) 
راهى کربالى معال مى شوند. وى افزود: محدودیتى براى 
ثبت نام در اربعین نداریم و همه کســانى که توان زیارت 

دارند، مى توانند در سایت سماح ثبت نام کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
27 هزار نفر از استان اصفهان براى پیاده روى اربعین در 

سایت سماح ثبت نام کرده اند، گفت: 24 هزار نفر ثبت نام 
خود را با واریز هزینه قطعى کرده اند.

وى ادامه داد: زائران کربــال در صورت ثبت نام از طریق 
کافى نت یا منزل بابت حق بیمه و خدمات درمانى مبلغ 22 
هزار تومان و در صورت ثبت نام در دفاتر زیارتى 25 هزار 

تومان باید پرداخت کنند.
زاهدى خاطرنشــان کرد: تنها راه سفر به کربالى معال 
و شــرکت در مراســم بزرگ اربعین، ثبت نام در سامانه 
سماح اســت. وى اظهار کرد: گذرنامه افرادى که براى 
راهپیمایى عظیم اربعین اقدام مى کنند باید داراى شش  

ماه اعتبار باشد.

استاندار اصفهان گفت: باید با کارشناسى دقیق و در نظر 
گرفتن مصلحت استان، طرح انتقال معدن هاى شن و ماسه 

به نقاط دیگر را دوباره بررسى کنیم.
عباس رضایى افزود: شوراى برنامه ریزى استان در گذشته 
مصوبه اى براى انتقال معدن هاى سنگ، گچ، خاك، آجر، 
شن و ماسه به نقاط دیگرى داشته اما بهره برداران بر این 
باور هستند که کارشناسى دقیقى براى این مصوبه انجام 
نشده و این معدن ها به شمار نمى آیند. وى با اشاره به امکان 
تغییر یا تأیید مصوبه پیشین بر اساس دیدگاه اهل فن، گفت : 
فعاالن این بخش ادعایى دارند اما از سویى طرح، مصوبه 

شوراى برنامه ریزى استان اصفهان محسوب مى شود.

اســتاندار اصفهان اظهار کرد: براى احترام به گذشتگان و 
مراجعه کنندگان باید مصلحت استان را در نظر بگیریم و با 
کار دقیقى از سوى کارشناسان، دوباره براى تصمیم گیرى 
به شوراى برنامه ریزى ارائه شود. وى تصریح کرد: چنان که 
بارها اعالم شده، سالمت مردم از هر چیز دیگرى براى ما 
مهمتر است و کار و تولید و اشــتغال باید در راستاى رفاه و 
آسایش انسان ها انجام شــود و در صورت ایجاد بیمارى، 

اشتغال و تولید هیچ سودى ندارد.
استاندار در راستاى بررسى مشــکالت و درخواست ها با 
جمعى از صاحبان کارگاه ها، کارخانه ها و صنایع اصفهان 

دیدار چهره به چهره داشت.

بررسى دوباره طرح انتقال 
معدن هاى شن و ماسه اصفهان 

ثبت نام 27 هزار اصفهانى براى 
شرکت در پیاده روى اربعین

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: عوامل اصلى 
شــرکت هرمى «یونیک فاینانس» طى اجراى عملیاتى 

شناسایى، بازداشت و روانه زندان شدند.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان، 
 محمدرضا حبیبى اظهار کرد: پس از انجام اقدامات دقیق و 
سریع اطالعاتى و اقدام به موقع دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان شهرضا، دو عامل اصلى شرکت هرمى «یونیک 
فاینانس» شناسایى و دستگیر شدند. وى افزود: این متهمان 
که قصد خروج از کشور را داشتند و به تهران عزیمت کرده 
بودند، با اعطاى نیابت به دادسراى عمومى و انقالب تهران 
و همکارى یکى از معاونان دادستان کل کشور و سربازان 
گمنام امام زمان(عج) در فرودگاه امام(ره) و در لحظه سوار 

شدن به هواپیما شناسایى، بازداشت و روانه زندان شدند.
حبیبى خاطرنشان کرد: تحقیقات اولیه حاکى از آن است 
که متهمان با ادعاى سرمایه گذارى در بازارهاى بین المللى 
و خرید و فروش سهام شــرکت هاى بزرگى از قبیل اپل و 
مایکروسافت و... در فضاى مجازى اقدام به عضوگیرى از 

افراد مى کردند.
رئیس دستگاه قضایى اســتان اصفهان در ادامه تصریح 
کرد: جامعه هدف آنها بیشتر جامعه پزشکان و مهندسان 
و افراد تازه بازنشسته بوده و با این شگرد که حداقل مبلغ 
سرمایه گذارى در شرکت یاد شده 1000 دالر بوده و شرط 
پرداخت ســود هم عضوگیرى حداقل ســه نفر به عنوان 
زیرمجموعه اســت، فعالیت مى کردند. وى یادآور شــد: 

مبالغى که ایــن متهمان تحصیل کرده انــد به میلیاردها 
تومان مى رسد.

حبیبى با ابراز تأسف از عدم توجه برخى افراد به هشدارهاى 
مکرر دســتگاه قضایى و ضابطان تأکیــد کرد: على رغم 
هشدارهاى مکرر در خصوص شگرد و حیله هاى برخى افراد 
سودجو در خصوص شرکت هاى هرمى و فاقد مجوزهاى 
قانونى متأسفانه شاهد آن هستیم هنوز برخى شهروندان 
فریب خورده و در دام اینگونه افراد مجرم و فرصت طلب 

مى افتند.
وى در پایان بیان کرد: این پرونــده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى است  و اطالعات تکمیلى متعاقباً از همین طریق 

اطالع رسانى خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون اصفهان از اهداى 1600 واحد خون 
در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى در راستاى برنامه 

نذر خون خبر داد.
مجید زینلى در گفتگو با «ایرنا» افزود: روز عاشــوراى 
حسینى مردم عزادار اســتان850 واحد و  تاسوعا 750 
واحد خون پالکت و پالسما اهدا کردند که 1070 واحد 
از خون هاى اهدایى مربوط به شهرســتان خمینى شهر 

بوده است. 
مدیرکل انتقال خون اصفهان به فعالیت شش پایگاه در 
روزهاى تاسوعا و عاشورا براى پذیرش نذر خون از سوى 
عزاداران اشاره کرد و گفت: میزان نذر و اهداى خون در 
روزهاى تاسوعا و عاشورا نسبت به سال گذشته بیش از 
10 درصد افزایش یافته است. وى  با اشاره به اینکه طرح 
نذر خون از اول محرم در اســتان اصفهان آغاز شد و تا 
پایان ماه صفر ادامه دارد، تصریح کرد: بر اســاس نظر 
مراجع تقلید، موکول شــدن اداى نذر خون به روزهاى 

پس از تاسوعا و عاشورا اشکال شرعى ندارد.

کالهبردارى کـالن هـرمى 
از پزشکان و مهندسان نماینده مردم شاهین شهر  در مجلس شوراى اسالمى 

با تأکید بر اینکه دسترسى به دریاچه و سد زاینده رود 
خط قرمز مردم استان اصفهان است، گفت: متأسفانه 
در پى ایجاد یک شهرســتان جدید در استانى که با 
اصفهان هم مرز است، برخى از نقاط استان اصفهان 

مورد دست اندازى واقع شده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «شبستان» از 
برخى دست اندازى هاى خزنده و پنهانى به مرزهاى 
اســتان اصفهان خبر داد و اظهار کــرد: این موضوع 
مربوط به استانى اســت که با شهرستان چادگان هم 
مرز است و متأســفانه در پى ایجاد شهرستان جدید 
بن، برخى از نقاط استان اصفهان را طى مصوبه ایجاد 
شهرستان بن، از استان اصفهان جدا کردند. وى این 
موضوع را محــل نگرانى براى مــردم و نمایندگان 

دانست و افزود: مطمئنًا اگر قرار باشد این تصمیمات 
که برخى اتخاذ شده و در برخى موارد در حال تصمیم 
گیرى درباره آن هســتند، عملى شــود، قطعًا براى 
مردم و مسئوالن و نمایندگان اصفهان محل نگرانى 

خواهد بود.
حاجى دلیگانى تصریح کــرد: البته ما نه تنها مخالف 
استقالل و شهرستان شــدن بن نیستیم، بلکه از این 
موضوع خوشــحال هم هســتیم و این موضوع را به 
مردم این شهرســتان تبریک مى گوییم اما اینکه به 
طور پنهانى برخى از نقاط اســتان اصفهان را از این 
اســتان جدا کنند و به اســتان دیگرى ملحق کنند و 
در پى آن به دریاچه و ســد زاینده رود دسترسى پیدا 
کنند، این موضوع خط قرمز ماســت و با آن برخورد 

مى کنیم.

رئیس کانون هماهنگى شــوراهاى اســالمى کار 
اصفهان با انتقاد از کاهش امنیت شغلى جامعه کارگرى 
گفت: امروز شرکت ها، قراردادهاى خود را از یکساله 
به شش ماهه و حتى یک ماهه تبدیل کرده اند که این 

موجب استرس و بیمارى جامعه کارگرى شده است.
احمدرضا معینى در گفتگو با «ایســنا» با بیان اینکه 
قراردادهاى موقت کارگرى در کشــور و اصفهان رو 
به افزایش است، اظهار کرد: متأسفانه جامعه کارگرى 
امنیت شغلى ندارد، معیشــت این قشر در خطر است. 
وى افزود: با توجه به مشکالت اقتصادى و تحریم ها، 
به دلیل تعدیل نیرو و همچنین کاهش ظرفیت تولید 
بخش هاى مختلف امنیت شغلى کارگران به مراتب 

کمتر شده است. 
عضو هیئت مدیره کانون عالى شــوراهاى اسالمى 
کار کشــور گفت: اگر نهادهاى متولــى آنالیزى از 
خانه بهداشــت هاى کارگرى انجام دهند با مشاهده 
پرونده هاى پرســنلى، مشخص مى شــود که اکثر 
کارگران دچــار اســترس و بیمارى هــاى روحى 
شــده اند.  وى با بیان اینکه متأســفانه قراردادهاى 
موقت یک ماهه حتى در شــرکت هــا و نهادهاى 
عمومى و دولتى رو به افزایش است، گفت: با گسترش 
قراردادهــاى موقت کارگــرى و بیــکارى به دلیل 
مشکالت معیشتى و نداشتن ســابقه و سنوات، آمار 

طالق و جدایى در خانواده ها رو به افزایش است. 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: از شهروندان انتظار مى رود از درختان 
کهنســال و درختان جوان تازه کاشته شده همچنین 
پرچین ها و گل هاى فصل کاشته شده براى افزایش 
زیبایى چهارباغ بیشتر مراقبت کنند تا شهر زیبایى در 

منظر شهروندان و گردشگران داشته باشیم.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو بــا «ایمنا» اظهارکرد: 
کسبه باید از ریختن زباله و آب هاى حاصل از شستشو 
با مواد شوینده و اغذیه فروشان از ریختن روغن در پاى 
درختان پرهیز کنند زیرا به مرور زمان باعث خشکیدن 

آن ها مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان ادامه داد: گاهى مشــاهده مى شــود که 
کســبه و حتى برخى شــهروندان، داخل رفیوژهاى 
کنارى و میانى چهارباغ عباســى، صندلى هاى خود 
را قرار داده اند که منظره زیبایى نــدارد، در حالى که 
در رفیوژهاى کنارى چهارباغ به خصوص از ســمت 
انقالب پرچین هایى مانند پرچین هاى گل و همچنین 
شمشادهاى ابلق کاشته شــده و باید به خوبى از آنها 

مراقبت شود تا سالیان سال باقى بماند.

99 نفر از عزاداران تاســوعا و عاشوراى حسینى در 
استان اصفهان از خدمات اورژانس پیش  بیمارستانى 

استفاده کردند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفــت: 40 نفر از عزاداران تاســوعاى حســینى از 
اورژانس 115 درخواســت امدادرســانى داشتند که 
از این تعداد پنج نفر به دلیل تروما (هرگونه آســیب 
دیدگى، ضربه، جراحت) دچار مصدومیت شده بودند 
و 35 نفر دیگر نیز مشــکالت قلبى و داخلى داشتند. 
وى درباره آمــار مراجعه کننــدگان و امدادخواهان 

مراسم عزادارى روز عاشورا در میدان امام (ره) گفت: 
در این مراسم 59 نفر امدادخواهى داشتند که 54 مورد 
آنها به صورت ســرپایى درمان شدند. وى بیان کرد: 
سه مورد از این افراد به دلیل ضربه به سر و یک نفر نیز 
به دلیل سقوط در سطح همتراز دچار مصدومیت شده

 بودند.
وى تصریح کرد: براى یکى  از ایــن مصدومان که 
یک زن بود نیز مشکل قلبى تشخیص داده شد ولى 
به دلیل رضایت ندادن براى انتقال به بیمارستان، با 

رضایت شخصى در محل درمان شد.

معاون تکنولوژى فوالد مبارکه گفت: باید مراکز علمى 
و تحقیقاتى و فناور بیــش از پیش درگیر پروژه هاى 
داخلى گروه فوالد باشــند تا بتوانند ایده هایشان را 
به محصول تبدیل کنند. در حال حاضر، اســتراتژى 
اول فوالد مبارکه این اســت که صاحب تکنولوژى 
صنعت فوالد شــود؛ اما نباید فرامــوش کرد که در 
جریان این امر نباید خدشــه اى به رونــد تولید وارد 

شود.
مهدى نقوى خاطرنشــان کــرد: در فرایند صاحب 
تکنولوژى شدن، دو موضوع را باید در نظر بگیریم: 
اول اینکه تصویر ذهنى شــرکت هاى دانش بنیان و 
شرکت هاى دانشگاهى از واقعیت صنعت چیست؛ و 

دیگر اینکه آنها به چه میزان با مسائل خرد فرایندى 
که در فوالد مبارکه یا هر فوالدسازى دیگرى وجود 
دارد آشنا هستند. مذاکرات و شواهد نشان مى دهد این 
تصویر، حداقل در حال حاضر، تصویرى جامع نگر و در 
حد و اندازه یک فوالدساز بزرگ نیست. از این رو ابتدا 
باید فضاى عینى و واقعى براى دوستان باز شود تا به 

اشتراك ذهنى دست یابیم.
وى اظهــار کــرد: در حــوزه معاونــت تکنولوژى 
به گونــه اى برنامه ریزى خواهیم کــرد که صاحبان 
ایده در شــرکت هاى دانش بنیان و شهرك علمى و 
تحقیقاتى با تمامى جزی یات و خطــوط تولید فوالد 

مدیر طرح ساماندهى ناژوان از جارى شدن آب در مبارکه و دغدغه هاى آن آشنا شوند. 
مادى شایج پس از حدود 20 سال خبر داد و گفت: 
مادى شــایج یکى از مادى هاى منطقه ناژوان و 
منشعب از مادى جلفا به طول تقریبى 5200 متر از 

محله قائمیه تا خیابان باغ فردوس است.
سیدرســول هاشــمیان اظهار کرد: زاینده رود و 
مادى هاى اصفهان از دیرباز نقش بســیار مهمى 
در کشــاورزى و آبیارى باغات اصفهان داشته اند 
که مهمترین اثر مادى ها ایجاد فضاى سبز پایدار 
و شکل گیرى باغات متعدد درحاشیه آنهاست. وى 
با بیان اینکه حدود 52 کیلومتر از ســر منشأ این 
شریان هاى زندگى اصفهان در منطقه ناژوان قرار 
دارد، افزود: در حال حاضــر طول تمام مادى هاى 
ناژوان لوله گذارى شده که مقدار طول لوله کشى 
شده در چهار ســال اخیر حدود 42 هزار متر بوده 

است.
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان تصریــح کرد: در 
حالى که ناژوان بیش از 1200 هکتار وسعت دارد 
و 17 کیلومتر از حاشیه رودخانه زاینده رود را شامل 
مى شود، بیشتر شهروندان هنگام مراجعه به ناژوان، 
تنها مراکز گردشگرى حدفاصل پل وحید تا انتهاى 
باغ پرندگان را مى شناسند. هاشمیان با بیان اینکه 
حدود 600 هــزار اصله درخــت در منطقه ناژوان 
وجود دارد که در سال هاى گذشته به دلیل شرایط 
خشکسالى و کم آبى تعدادى از آنها از بین رفته یا 
دچار آسیب شده است، گفت: تعداد 200 هزار اصله 
درخت ناژوان در اختیار شهردارى اصفهان و مابقى 
درختان باغات کشاورزى و اراضى شخصى است  اما 
شهردارى اصفهان در صدد حفظ کل فضاى سبز و 

درختان این منطقه است.

مردم اصفهان نگران دست اندازى به 
مرزهاى این استان باشند

افزایش قراردادهاى موقت کارگرى در اصفهان 

هواى درختان چهارباغ را داشته باشید

خدمات رسانى به 99 عزادار در تاسوعا و عاشورا

مراکز علمى بیش از پیش درگیر 
پروژه هاى داخلى گروه فوالد شوند

جریان آب در مادى ناژوان پس از 20 سال 1600 واحد خون 
در اصفهان اهدا شد
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محمود فالح، تهیه کننده «مختارنامه» با اشاره به روال 
بازپخش محصوالت تلویزیونى در دنیــا بیان کرد: تا به 
حال دینارى براى بازپخش این سریال به من نداده اند در 
حالى که در همه جاى دنیا رسم و قانون است که سریالى 
که مخاطب پسند بوده و چندین بار بازپخش شده است، 
باید در هر بازپخش به تهیه کننده مبلغى پرداخت شود. من 
اوایل که این سریال بازپخش مى شد این موضوع را مطرح 
کردم ولى متأســفانه هیچ اقدامى نکردند و تاکنون بابت 
بازپخش، ریالى به من ندادند در حالى که در هر بازپخش 
کلى آگهى هم ابتــدا و هم در میان ســریال روى آنتن 
مى رود. چرا عوامل سریال نباید از سودآورى این بازپخش 

سهمى داشته باشند؟
فالح درباره بیشــترین دریافتى عوامل «مختارنامه» به 
«سینماروزان» بیان کرد: بازیگران بیشترین دستمزدها را 
گرفتند و در میان آنها نیز فریبرز عرب نیا بیشترین دستمزد 
را گرفت و البته که انصافاً هم با جان و دل کوشید شمایلى 
ماندگار از «مختــار» خلق کند. وى گفــت: امروز دیگر 
نمى توان «مختارنامه» را با توجه به این شرایط ساخت. 
زمانى که «مختارنامه» تولید شد رقمى حدود 25 میلیارد 
براى ساخت سریال هزینه کردیم که بخشى از آن متعلق به 
دستمزدها بود و بخشى از آن هم هزینه ساخت دکورهاى 
مختلف در شهرهاى مختلف شــد. چندین بار هم اعالم 
شد که دستمزدهاى بازیگران چطور پرداخت شده و مثًال 
همه مى دانند که آن زمان فریبرز عرب نیا در مجموع 500 
میلیون تومان براى بازى در «مختارنامه» دستمزد گرفت. 
اما االن دیگر نمى توان همین سریال «مختارنامه» را با آن 
شــرایط تولید کرد. چون شــرایط بســیار سخت شده 
اســت. هزینه هاى تولید عجیب و غریب و سرســام آور

 شده و قطعًا چندین برابر بودجه مجموعه «مختارنامه» 
براى تولید سریال هایى در سطح «مختارنامه»  نیاز است. 
تازه این درحالى اســت که دســتمزد بازیگران به نسبت 

هزینه هاى تولید خیلى باال نرفته است.

گالرى شماره 4 موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در حاشیه نهمین 
نمایشگاه ســاالنه کانون عکس اصفهان در این موزه، 

میزبان نشستى با عنوان «عکاسى، هنر و اجتماع» بود.
پژمان نظرزاده آبکنار که بیشــتر او را بــه عنوان یک 
نویسنده و منتقد سینما مى شناســیم، این بار به عنوان 
یک دانش آموخته عکاسى روبه روى عالقه مندان به این 
حوزه نشست تا رویکردهاى عکاسانه در طول تاریخ در 
عکاسى شهرى و اجتماعى را براى حاضران واکاوى کند.
نظرزاده که معتقد اســت در ایران چیزى به نام عکاسى 
اجتماعى نداریم، به ســراغ نظرات مورخــان و نظریه 
پردازان در سه دوره تاریخى درباره عکاسى شهرى رفت. 
به گفته او عکاســى اجتماعى در ایران زمان هایى فعال 
شده که حوادثى مانند انقالب مشــروطه، کودتاى 28 
مرداد، انقالب اسالمى، جنگ هشت ساله ایران و عراق 
و دوم خرداد 76 رخ داده اما عکاســى اجتماعى و مستند 
ایران در سایر زمان ها براى مثال در هنگام اشغال ایران 

توسط متفقین، کامًال ساکت بوده است.
او با بیــان اینکه اگــر به دنبال عکس هایــى در فاصله 
سال هاى 32 تا 42 یا 57 و یا عکس هایى از دهه 60 به جز 

فضاى جنگ بگردیم، مى بینیم که حافظه تاریخى خود 
را به طور کلى از دست داده ایم، تأکید کرد که حتى همین 
االن خیابان  چهارباغ عباسى با وجود تغییرات گسترده اى 
که در دهه اخیر داشته در عکس هاى ما ثبت نشده است.

این دانش آموخته عکاسى خودبیگانگى نسبت به وضعیت 
فعلى را دلیل این غفلت دانست و افزود: باید بدانیم حتى 
زمانى که با بحران و تنش هاى اجتماعى مواجه نیستیم، 
گرفتن عکس، واجد ارزش هــاى تاریخى و ارزش هاى 
عکاسانه است و هر عکســى که از محیط پیرامون خود 
ثبت کنید، به قول اوژن آتژه (عکاس فرانسوى) یک سند 

تاریخى براى سال هاى آینده است.
به گفته نظرزاده اگــر پاریس، لنــدن و نیویورك را که 
بیشترین سهم را از عکاسى خیابانى دارند کنار بگذاریم، 
در بیشتر کشــورهاى جهان به دوربین به  چشم متجاوز 
نگاه مى شود و مردم نسبت به عکاسى از خود عکس العمل 
نشان مى دهند و در نتیجه عکاســان از این فضا فاصله 
گرفته و چیزى به نام عکاســى اجتماعى و مســتند به 

مفهومى که در جهان رایج است در ایران نداریم.
او با بیان اینکه در دسته بندى عکس  هاى شهرى دو دید 
اصلى به شهر وجود دارد، گفت: نخستین دید، دید سر به 

آسمان است. در این دید نگاه تحسین برانگیزى از شهر 
وجود دارد، سلســله مراتب بصرى شــهر مورد ستایش 
قرار مى گیرد و مکان بر عــکاس غلبه ندارد. در این دید 
عکاس بناى باشــکوه را آنطور که ساخته شده مى بیند 
و تحسین کننده فضاســت. در دید سر به آسمان، انسان 
از شهر حذف مى شــود و نوعى کنایه معنوى هم در آن 

وجود دارد.
این دانش آموخته عکاسى آثار «ادوارد مایبریج»، «هنرى 
فاکس تالبــوت» و «رضانور بختیار» را از این دســته 

دانست.
نظرزاده دومین دید در عکس هاى شهرى را دید زمینى 
دانست. این عکس ها با شلوغى، ازدحام و آلودگى شهرى 
درآمیخته است و در آنها انسان در مرکز توجه قرار دارد. 
«اوژن آتژه» و «عباس عطار» از مشهورترین عکاسانى 

هستند که با دید زمینى به عکاسى شهرى پرداخته اند. 
او در عین حال تأکید کرد که هیچ کدام از این دو نوع شیوه 
عکاسى بر دیگرى برترى ندارد و هیچ کدام واجد یا فاقد 
ارزش نیست و هرکدام را به درستى انجام دهیم در جاى 

خود ارزشمند است.
این دانش آموخته عکاسى ادامه داد: آثار عکاسانى مانند 

اوژن آتژه در زمان خود هیچ ارزش زیبایى شناســانه و 
ارزش تاریخى نداشــته اما او عکس را سند مى دانست 
و به جهان نگاهى سندنگارانه داشته است. او برخوردى 
خاص با جهان داشت و در واقع در تاریخ زندگى مى کرد. 
عکاسى با دید زمینى بسیار سخت است چون در این نوع 
نگاه، انسان تیپ نیست بلکه کاراکتر و شخصیت است. 
در عکاسى با دید زمینى یک شخصیت بسیار مهم با یک 

نگهبان براى عکاس تفاوتى ندارد.
نظرزاده با انتقاد از اینکه گذشتگان به جز تعدادى عکس 
زیبا و یا عکس هاى درباریان و شاهزادگان هیچ عکس 
دیگرى براى ما باقى نگذاشته اند و چیزى به عنوان تاریخ 
مصور ایران نداریم، بدیهى ترین سوژه هاى امروز را واجد 
ارزش در سال هاى آینده دانســت. به عنوان مثال اگر 
کسى امروز مجموعه عکسى از سردر و ویترین مغازه هاى 
اصفهان ثبت کند این مجموعه در آینده بسیار ارزشمند و 

واجد ارزش اجتماعى و تاریخى خواهد بود.
این منتقد و نویســنده در ادامه به سراغ مجموعه «نیمه 
دیگر چگونــه زندگى مى کنند؟» از شــهر نیویورك در 
ســال هاى آغازین قرن بیســتم رفت و گفت: در این 
مجموعه شهر ســوژه اى اســت که قابل کشف بوده و 

عکاس به نقاط متروك، محله هاى فقیرنشین و پر از جرم 
و جنایت سرك مى کشد و این عکس ها حاصل ولگردى 
عکاسانه خالق آن است. این مجموعه از قرائت رسمى و 
ایدئولوژیک شهر فاصله مى گیرد و در ادامه آنقدر سروصدا 
مى کند که شــهردار وقت نیویورك دستور مى دهد این 

محله را بازسازى کنند.
نظرزاده «آلفرد اســتیگلیتس» را نقطــه مقابل اوژن 
آتژه دانســت و ادامه داد: اســتیگلیتس به شهر از روى 
زمین ولى با دید آســمانى نگاه کرده و شهر را به مکانى 
اســاطیرى تبدیل مى کند. او چیزهایى در شهر مى بیند 
که چشــم هرکســى آن را نمى بیند و شــهر او شــهر 

آسمانخراش هاست. 
او رویکرد عکاسى مانند «لوئیس هاین» را نقطه مقابل 
آلفرد اســتیگلیتس دانســت و توضیــح داد که چگونه 
مجموعه عکس لوئیس هاین از کودکان کار در آمریکا 
بر تصویب قوانین منع اســتفاده از کودکان در مشاغل 
سخت تأثیرگذار بوده اســت. هاین نیز از قرائت رسمى 
و زیبایى هاى شــهرى فاصله مى گیرد و شهر در آثار او 

تابلویى از توحش است.
این دانش آموخته عکاسى در پاسخ به اینکه اگر احتمال 
داشته باشد عکاس در هنگام عکاسى از چنین سوژه هایى 
با واکنش منفى آنها روبه رو شــود باید چه کند، تصریح 
کرد: عکاس حق دارد از چنین صحنه هایى عکس بگیرد  

اما تبعات آن نیز بر عهده خودش است.
او با بیان اینکــه در شــهرهاى آن دوره هیچ امیدى به 
رستگارى وجود نداشته اســت، ادامه داد: عکاسى به نام 
«واکر اِونز» عکس هایى از آدم هاى ساده و معمولى در 
متروى نیویورك و اکثراً به صورت مخفیانه گرفته که در 
آنها شهر سر تا پا مالل آور و پوچ است و باید یاد بگیریم 

به این آدم ها توجه کنیم تا عکس هاى ما جاودانه شود. 
این عــکاس در پایان گفت: عکاســى خیابانى در واقع 
یکى از مصالح باستان شناسى براى آیندگان است. نباید 
فکر کنیم جهان پس از مرگ ما به پایان مى رسد و شاید 
جهان هزاران سال پس از ما نیز ادامه داشته باشد، پس 
عکاس شــهرى مصالح پژوهش هاى تاریخ در آینده را 

فراهم مى کند. 

موسیقى آثار ماندگارى از جمله «خونه مادر بزرگه»، 
« آقاى حکایتــى»، «زى زى گولو»، «همســران» و 
«باغ مظفر» را یادتان هست؟ آنها را بهرام دهقانیار در 
دوران جوانى اش ساخته و حاال در سن 50 سالگى در 

گفتگویى از چگونگى ساخته شدن این آثار مى گوید.

خونه مادربزرگه
مریم سعادت شاگرِد پیانوى من بودند و به تازگى نیز 
فارغ التحصیل شده بودند، بعد از مدتى به من گفتند که 
خانم برومند مشغول ساخت سریالى عروسکى است و 
دلش مى خواهد با یک جوان به عنوان آهنگســاز کار 
کند. دوست دارى این کار را انجام دهى یا نه؟ من هم 
پذیرفتم. خانم برومند، قصه را براى من تعریف کرد و 
بالفاصله تم اصلى در گوشم صدا کرد. استقبالى که از 
آن کار شد، بى سابقه بود و خوشــحالم که این قطعه 
یکى از کارهایى شــده اســت که در بافت شنیدارى 
مردم نفوذ کرده است؛ افتخارى از این باالتر براى یک 
هنرمند نیست که اثرش در حافظه  تاریخى شنیدارى 
جامعه بنشیند. من 20 ساله بودم که خانم برومند به من 
اطمینان کرد و ساخت موسیقى «خونه مادربزرگه» را 
به من سپرد. ما از همان تجربه تا آخرین همکارى مان 
در «شهر موش هاى 2» ســعى کردیم تا وقتى کار به 

اتمام مى رسد با افتخار به همدیگر نگاه کنیم. 

آقاى حکایتى
در «خونه مادربزرگه» آقاى بهرام شاه محمدلو نقش 
«مخمل» را داشتند. وقتى «خونه مادربزرگه» تمام شد 
به من زنگ زدند تا کار مشترکى با هم داشته باشیم، 
من در آلمان با موسیقى الکترونیک و دیجیتال هم آشنا 
شــده بودم و به همراه فریبرز الچینى، سعید شهرام، 
پیمان عبدلى جزو اولین کســانى بودیم که موسیقى 
الکترونیک کار مى کردیم، به آقاى شاه محمدلو گفتم 
که مى خواهم از  یکسرى صداهاى الکترونیک در کار 

استفاده کنم و یکى از شاگردانم سینتى سایزر دارد، شما 
ترتیبى دهید که آن را به سازمان صدا و سیما بیاوریم؛ 
وقتى کار را ضبط مى کردیم؛ خواننده اى نمى شناختیم. 
یک باره دیدم جوانى از در آمد و گفت قرار است کار شما 

را بخوانم و کار را خواند.

همسران
آقاى بیژن بیرنگ و مسعود رســام شرکتى تأسیس 
کرده بودند که کارهاى تبلیغاتى مى ساختند و موسیقى 
کارهایشان را من مى نوشــتم؛ چون باید در تیزرهاى 
تبلیغاتى در یک زمان بسیار کوتاه یک ایده  موزیکال 
را به صورت مؤثر به بیننده انتقــال مى دادید؛ این کار 
تجربه  بسیار خوبى براى من بود. بعد این دو عزیز اعالم 
کردند که مى خواهند سریالى با نام «همسران» بسازند 
و من اعالم آمادگى کردم. ذهنیت آقاى رسام این بود 
که چون دو خانواده (از دو نسل) هستند و در عین حال 
که تضادهایى دارند، به همزیســتى مسالمت آمیز به 

همدیگر رسیده اند، موسیقى تلفیقى از این ماجرا باشد، 
موسیقى «همسران» با این ایده کار شد. تار را مرحوم 

شهریار فریوسفى اجرا کردند.

خانه سبز
در سریال «این خانه دور اســت» به کارگردانى بیژن 
بیرنگ و مسعود رسام تمام هنرپیشگان بزرگ آن زمان 
بازى مى کردند. بعد از آن بود که صحبت از ســاخت 
سریال «خانه سبز» شد. یک شب جلسه اى گذاشتیم 
و دوستان به دفتر کار من آمدند که آقاى شکیبایى نیز 
همراهشان بود. خیلى هول شــده بودم و با توجه به 
تجربه اى که از «همسران» داشــتیم مى دانستم که 
کارگردانان ما چه مى خواهند. خیلى سریع به نقطه  مورد 
نظر رسیدیم. تیتراژ اول بى کالم بود؛ اما تیتراژ آخر بر 
اساس مصرعى از محمد صالح عال (سبز سبزمم ریشه 
دارم) شکل گرفت و مسعود رسام و آقاى شکیبایى طرح 
ترانه را ریختند. قرار بود تیتراژ را آقاى شکیبایى بخواند 
اما در آخرین فرصتى که براى این کار داشتیم ایشان 
سرما خوردند و هیچ امکانى براى خواندنشان نبود، در 
بخشى از تیتراژ ما کمانچه داشتیم که نوازنده اى آن را 
مى نواخت که بســیار هم خوش صدا بود، بعد از اینکه 
آقاى شکیبایى این امکان را نیافت تا قطعه را بخواند، 
من از ایشان (على تفرشى) استفاده کردم و ایشان آمد 
و در یک جلســه خواند و رفت. ما صبح کار را تحویل 

دادیم و شب از شبکه پخش شد.

پدر ساالر
بعد از «همســران» و «خانه  سبز»، آقاى خواجویى با 
من تماس گرفتند و گفتند سریالى ساخته اند که استاد 
محمد على کشاورز نقش اصلى را دارند. من خواستم 
که تدوین شده  کار را ببینم. تا کار را دیدم، تم اصلى که 
در چهارگاه است در ذهن من به صدا درآمد. بسیارى از 
استادان امروز ویلون از جمله مازیار ظهیرالدینى، بردیا 

کیارس و على جعفرى پویان در آن حضور داشتند.

همکارى با مهران مدیرى
سیامک انصارى از دوستان بسیار قدیمى من بود و با 
توجه به اینکه مى دانست من کارهاى طنز را دوست 
دارم، یک روز به من زنگ زد و گفت که آقاى مدیرى 
مشغول ساخت یک سریال است، آیا آهنگسازى آن را 
انجام خواهى داد، من گفتم باید کار را ببینم و تا ســر 
فیلمبردارى رفتم، عاشــق فضاى محیط و خود آقاى 
مدیرى شدم. ایشــان عالقه  بسیارى به بازخوانى آثار 

گذشته دارد و بر همین اســاس موسیقى تیتراژ شکل 
گرفت. البته ما فرصتى بسیار اندك داشتیم اما قرار شد 
براى هر کدام از شخصیت ها موسیقى اى گذاشته شود 
که احساسات آنها را به مخاطب منتقل کند. همکارى 
با آقاى مدیرى در ســریال هاى «گنج مظفر» و «باغ 

مظفر» نیز ادامه پیدا کرد.

گفتگو با موزیسینى که خاطرات خیلى ها را ساخته است

قرار بود تیتراژ «خانه سبز» را خسرو شکیبایى
فریبرز عرب نیا بیشترین بخواند که سرماخوردگى اجازه نداد

 دستمزد را در «مختارنامه» گرفـت

در نشست «عکاسى، هنر و اجتماع» که به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد عنوان گردید:

عکاسى خیابانى در واقع یکى از مصالح باستان شناسى 
,,براى آیندگان است 

حتى زمانى 
که با بحران 
و تنش هاى 
اجتماعى مواجه 
نیستیم، گرفتن 
عکس، واجد 
ارزش هاى 
تاریخى و 
ارزش هاى 
عکاسانه است و 
هر عکسى که از 
محیط پیرامون 
خود ثبت کنید، 
به قول اوژن 
آتژه (عکاس 
فرانسوى) یک 
سند تاریخى 
براى سال هاى 
آینده است
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مراقب این مهاجم باشید

ســى و نهمین ویژه برنامــه «فوتبــال به وقت 
اصفهــان» بــا محوریت پخــش دیدار

تیم هاى  فوتبال ســپاهان اصفهان 
و فوالد خوزستان برگزار مى شود.

 دیدار تیم هاى هاى فوتبال سپاهان 
اصفهان و فوالد خوزســتان شــنبه 23 

شهریور ماه ساعت 19 و 45 دقیقه برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبال به وقــت اصفهان» در ادامه 
پخش و کارشناســى مســابقات مختلف فوتبال، 
از حــدود 45 دقیقه پیــش از آغاز ایــن دیدار در 
 ســالن اجتماعات باغ تجربه (واقــع در اصفهان- 
چهارراه عالمــه امینى- ابتداى بزرگراه شــهید 
آقابابایى- بعــد از بنیاد حفظ آثــار و ارزش هاى 
دفاع مقدس-پارکینگ شماره6 باغ غدیر- سالن 
همایش هــاى بــاغ تجربه(حکمــت)) پذیراى 
فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود. این ویژه برنامه 
با حضور مهمانانى شاخص و با برنامه هاى مداحى 
گرامیداشت ایام شهادت ســرور و ساالر شهیدان 
حضرت امام حسین(ع) از ساعت 19 آغاز مى شود 

و ورود براى عموم و خانواده ها به 
صورت رایگان است.

 ویژه برنامه هــاى «فوتبال 
به وقت اصفهان» به همت 
شــهردارى منطقــه 8 بــا 
همکارى شــهردارى منطقه 

4 اصفهان برگزار مى شود.

پروسه انتقال سه بازیکن ســرباز تیم ذوب آهن از تراکتورسازى همچنان ادامه 
دارد. دانیال اسماعیلى فر، احســان پهلوان و مهدى مهدى پور سه بازیکن تیم 
ذوب آهن هستند که براى گذراندن خدمت ســربازى در اختیار باشگاه تراکتور 
قرار داشتند. علیرغم پایان خدمت سربازى این سه بازیکن، تراکتورى ها تالش 
خود را براى حفظ آنهــا در فصل نوزدهم انجام دادند و به ویــژه براى در اختیار 
داشتن دانیال اسماعیلى فر اصرار مى ورزیدند. اما مخالفت شدید ذوب آهنى ها 
باعث شد تا ماندگارى این سه بازیکن در تراکتور به بن بست بخورد. با همکارى 
باشگاه تراکتور و یگان خدمت آنها، اسماعیلى، پهلوان و مهدى پور در دیدارهاى 
آســیایى ذوب آهن امکان همراهى سبزپوشــان را پیدا کردند و بعد از آن براى 

گذراندن آخرین روزهاى آموزشى خود به تبریز بازگشتند.

در حالى که گفته مى شود زمان خدمت آنها کامًال به پایان رسیده است، ممکن 
است این سه بازیکن به دیدار هفته سوم ذوب آهن نرسند. دیدارى که سبزپوشان 
باید در خانه خود به مصاف تراکتور بروند. طوالنى شــدن زمان تسویه حساب 
با بازیکنان ســرباز امکان حضور این ســه را در دیدار ذوب آهن مقابل تراکتور 

به حداقل رسانده است تا این شــائبه پیش بیاید که تسویه حساب کامل آنها 
و بازگشــت شــان به اصفهان، پس از پایان این بازى عملى 

خواهد شد. به هر حال به نظر 
مــى  رســد تــالش براى 

رساندن آنها بى فایده است و این 
سه نفر را باید در هفته سوم هم غایب دانست.

سرمربى کروات سابق سپاهان در یکى از مهمترین بازى هاى خود به عنوان سرمربى هند دست به کار بزرگى زد و قهرمان آسیا را 
در خانه متوقف کرد.

تیم ملى قطر به عنوان قهرمان نوظهور قاره آســیا و میزبان آتى جام جهانى در دومین بازى از مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 و 
انتخابى جام ملت هاى آسیا 2023 در دوحه به مصاف تیم ملى هند رفت و در پایان به نتیجه اى بهتر از تساوى بدون گل برابر ببرهاى 

آبى از شبه جزیره هند نرسید.
هندى ها که هدایتشان برعهده ایگور استیماچ، سرمربى مشهور کروات سابق سپاهان است در حالى موفق شدند دست به چنین کار 
بزرگى بزنند که در روز اول رقابت ها در خانه مغلوب عمان شده بودند. ببرهاى آبى اما این بار با تفکرات جالب سرمربى کروات خود 
موفق شدند عنابى ها را با تمام ســتاره هایش در خانه متوقف کنند تا زنگ خطر براى فیلیکس سانچس اسپانیایى و شاگردانش به 

صدا در آید.
روزنامه «استاد الدوحه» در گزارشى تحلیلى از این بازى به بررسى نکات فنى پرداخت و مدعى شد هند با استیماچ نشان داد قطر به 
عنوان بهترین و تهاجمى ترین تیم آسیا هم مى تواند در تله هاى تدافعى گیر کند و با بن بست در برنامه هاى تاکتیکى خود رو به رو شود. 

عالوه بر این روزنامه، سایر رسانه هاى دوحه نیز نگاه هاى متفاوتى به تیم ملى قطر و میزبان آتى جام جهانى داشتند.
با این تساوى استیماچ موفق شد اولین امتیاز خود به عنوان سرمربى هند را مقابل قهرمان آسیا دشت کند  و امید را به اردوى یکى از 
پرطرفدارترین تیم هاى ملى قاره کهن در شبه جزیره بازگرداند بلکه به عنوان یکى از تیم هاى شگفتى ساز جواز صعود به مرحله 

نهایى انتخابى جام جهانى 2022 را به دست بیاورد.

ب وا و موم براى ورو و
صورت رایگان است.

 ویژه برنامه هــاى «فوتبال 
به وقت اصفهان» به همت 
8شــهردارى منطقــه 8 بــا 
همکارى شــهردارى منطقه 

4 اصفهان برگزار مىشود.

را براى حفظ آنهــا در فصل نوزدهم انجام دادند و به ویــژه براى در اختیار  خود
مى ورزیدند. اما مخالفت شدید ذوبآهنى ها  داشتن دانیال اسماعیلى فر اصرار
باعث شد تا ماندگارى این سه بازیکن در تراکتور به بن بست بخورد. با همکارى 
باشگاه تراکتور و یگان خدمت آنها، اسماعیلى، پهلوان و مهدى پور در دیدارهاى 
آســیایى ذوب آهن امکان همراهى سبزپوشــان را پیدا کردند و بعد از آن براى 

گذراندن آخرین روزهاى آموزشى خود به تبریز بازگشتند.

و بازگشــت ش
خواهد شد. بهه
مــى  رســد ت

رساندن آنها بى
سه نفر را باید د

سرمربى کروات سابق سپاهان در یکى از مهمترین بازى هاى خو
در خانه متوقفکرد.

تیم ملى قطر به عنوان قهرمان نوظهور قاره آســیا و میزبان آتى ج
2023 در دوحه به مصاف تیم ملى هند 3انتخابى جام ملت هاى آسیا

آبى از شبه جزیره هند نرسید.
هندى ها که هدایتشان برعهده ایگور استیماچ، سرمربى مشهور ک
بزرگى بزنند که در روز اول رقابت ها در خانه مغلوب عمان شده بو
موفق شدند عنابى ها را با تمام ســتاره هایش در خانه متوقف کنن

آید. صدا در
روزنامه «استاد الدوحه» در گزارشى تحلیلى از این بازى به بررسى
عنوان بهترین و تهاجمى ترین تیم آسیا هم مى تواند در تله هاى تداف
عالوه بر این روزنامه، سایر رسانه هاى دوحه نیز نگاه هاى متفاوتى
به عنوان سرمربى با این تساوى استیماچ موفقشد اولین امتیاز خود
پرطرفدارترین تیم هاى ملى قاره کهن در شبه جزیره بازگرداند بلک

2نهایى انتخابى جام جهانى 2022 را به دست بیاورد.

سرمربى سابق سپاهان خودى نشان داد
احمد خلیلى

خشایار بیدمشکى
حمید رضى پور

سپاهان-فوالد را در سالن 
باغ تجربه تماشا کنید

سربازها نمى رسند، تالش ها بى فایده است

مصاحبه تلویزیونى هفته گذشــته محمدرضا زنوزى، مالک تراکتور حاشــیه هاى زیادى داشته است. به عنوان مثال 
اظهارات او در مورد هواداران 30 میلیونى تراکتورسازى و یا تبعیض فدراســیون به سود برخى از تیم ها، حسابى بولد 
شــده اما قطعًا یکى از بخش هاى مغفول مانده این مصاحبه هم ارزش تاریخى زیــادى دارد؛ اینکه او ادعا مى کند در 
دوره حضور على ســعیدلو در وزارت 
ورزش، به وى پیشــنهاد مدیریت و 
مالکیت استقالل تهران داده شده و 
البته او نپذیرفته است. اینکه وزیر وقت 
ورزش دنبال یک مدیر براى استقالل 
بوده باشــد به خودى خــود عجیب 
نیست، چرا که به هر حال وزارتخانه 
مالک سرخابى هاست و در همه این 
سال ها ده ها مدیر را در پرسپولیس 

و استقالل نصب و عزل کرده است. 
در عین حال باید توجه کرد که زنوزى 
از کلمه «مالکیت» هم استفاده مى کند. این یعنى نماینده  دولت وقت، پیشنهاد داده مالکیت استقالل به یک شخص 
منتقل شود؛ آن هم بدون منطق و استدالل، بدون تشریفات قانونى و بدون گذراندن مراحل عرفى و منطقى. سئوال این 

است که آیا استقالل مال پدر یا ارثیه خانوادگى تان بود که مى خواستید آن را ببخشید؟
هر روز که مى گذرد ابعاد تازه ترى از ســوء اثر مالکیت دولت بر پرسپولیس و اســتقالل آشکار مى شود. موضوع فقط 
انتخاب هاى عجیب و غریب و زیانبار براى مدیریت دو باشگاه نیست؛ چه اینکه مى بینیم حتى این پتانسیل وجود دارد 
که دولت تصمیمات وحشتناك براى باشگاه هاى تحت اختیارش اتخاذ کند. باالخره دولت ها و وزرا عوض مى شوند و 
هر آن این احتمال وجود دارد کسانى بر مسند کار بنشینند که صالحیت تصمیم گیرى نداشته باشند. فقط رخ دادن یک 
اشتباه از همین جنس کافى است تا کمر دو تیم بشکند و تنها دلخوشى میلیون ها انسان از بین برود. نه اینکه زنوزى آدم 
بد یا مدیر ناالیقى باشــد. در این مورد زمان قضاوت خواهد کرد. موضوع این است که اصًال دولت حق ندارد به همین 
راحتى این دو باشگاه را در دامان این و آن بیا ندازد و فقط دنبال از سر باز کردن آنها باشد. فرض کنید زنوزى همان زمان 
پیشنهاد سعیدلو را مى پذیرفت و پس از مدتى اســتقالل را با کلى تعهد مالى گزاف به قصد تصاحب تراکتورسازى رها 

مى کرد؛ چه اتفاقى رخ مى داد؟

مهاجم تراکتور با درخشش در ترکیب این تیم مى تواند 
از سرخپوشان یک مدعى قهرمانى بسازد.

 تیم تراکتور تبریز هر زمان که در ترکیب خود مهاجمى 
گلزن داشــته، توانسته نتایج خوبى کســب کند. این 
موضوع را سال گذشــته و زمانى که آنتونى استوکس 
در دوران اوج خود به سر مى برد، به خوبى نشان داد. 
در سال هاى گذشته هم با حضور مهاجمانى چون 

ادینیو، این موضوع کامًال مشهود بود.
در نیم فصل اول لیگ هجدهم با درخشــش 
استوکس، تراکتورى ها خط حمله زهرآگینى 
داشتند اما با مشکالتى که براى این بازیکن 
به وجود آمد، سرخپوشان در نیم فصل دوم 
با یک خأل بزرگ مواجه شدند. این خأل 
باعث شد در حســاس ترین بازى هاى 
نیم فصل دوم، تراکتور قافیه را به رقباى 
باالى جدولى باخته و ضمن از دست 
دادن جام، از کسب سهمیه هم باز 

بماند.
در فصل جارى تراکتور با خرید دو 
مهاجم خارجى در اندیشه ساختن 
یک خط حمله آتشین است. مازوال 
و فورچونه مهاجمان جدید تراکتور هستند که وظیفه 
دشــوارى را بر عهده دارند. آنها باید در کنار دیگر 
عناصر تهاجمى تیم، به اندیشــه مسئوالن تیم 
رنگ واقعیت ببخشند. فورچونه به عنوان آخرین 
خرید تراکتورى ها در نقل و انتقاالت تابستانى، 

شاه ماهى نقل و انتقاالتى این تیم به حساب مى آید.
آمار گلزنى خوب این بازیکن باعث شده دنیزلى حساب 
ویژه اى روى او باز کند. این روزها دنیزلى در تالش است 
تا با تمرکز روى تمامى جوانب فنى و روحى، فورچونه 
را مهیاى حضور در نوك خط حمله تراکتور  کرده و خأل 
یک مهاجم گلزن در تیمش را پر کند. به هر حال سایر 
مدعیان باید در دیدارهاى خود بــا تراکتور مراقب این 

مهاجم باشند.

 روزنامه هاى اسپانیا فاش کردند لیونل مسى با وجود تمدید قراردادش با بارسلونا، پایان هر فصل قادر 
است این باشگاه را ترك کند. به هر حال مسى در تاریخ یک استثناء است و عجیب نیست که قراردادش 
هم استثنایى بسته شده باشد. با وجود این، چیزى که اسپانیایى ها را حیرت زده کرده، براى ما در فوتبال 
ایران هیچ جاى تعجبى ندارد. اینجا نصف بازیکنان درست و حسابى مملکت اجازه فسخ یکطرفه و آزادانه 
قراردادشان را دارند و بعضاً  اگر مدیر باشگاه ظرف کمتر از 30 ثانیه دو بار عطسه کند، بازیکن حق جدایى 
پیدا مى کند! یکى مثل رضا حقیقى طورى با پرسپولیس قرارداد بسته بود که اگر رویانیان مى رفت آزاد 
مى شد. رویانیان رفت و او هم براى همیشه آزاد شد. على دشتى هم در قراردادش با سایپا نوشته بود با 
رفتن على دایى آزاد مى شود که شد. خیلى هاى دیگر هم همینطورى قرارداد مى بندند. حاال برو جلو بوق 

بزن آقاى لیونل مسى!

 مجید حسینى تابستان گذشته با قراردادى دو ساله از اســتقالل به ترابزون اسپور پیوست که 
عملکرد خوبش در این تیم ســبب شده تا مدیران این باشــگاه ترکیه اى به فکر تمدید قرارداد 
وى بیافتند. حســینى در یک فصل و چند هفتــه اخیر یکى از بازیکنان کلیــدى تیمش بوده 
و البته برخالف برخى دیگر از لژیونرهاى فوتبال ایران حاشــیه خاصى هم نداشــته اســت. 

مذاکرات خود را با حســینى به منظور تمدید قرارداد باشــگاه ترابزون اســپور در نظر دارد 
و حفظ طوالنى مدت او آغــاز کند، مدافعى که با 
عملکردش در این تیم نظر باشــگاه هاى 
اروپایى را به خود جلب کرده است. انتظار 
مى رود مدیران باشگاه در ماه ژانویه پاى 
میز مذاکره براى تمدید قرارداد این مدافع ایرانى 
بنشینند. به خصوص که در نقل و انتقاالت تابستانى 
گفته مى شد باشگاه ویارئال در اللیگا به دنبال جذب 
حسینى است اما ترابزون اســپور براى این انتقال هشت  

میلیون یورو درخواست کرده است.

مراقب این مهاجم باشید

فته مى شود زمان خدمت آنها کامًال به پایان رسیده است، ممکن 
ازیکن به دیدار هفته سوم ذوب آهن نرسند. دیدارى که سبزپوشان 
ود به مصاف تراکتور بروند. طوالنى شــدن زمان تسویه حساب 
ــرباز امکان حضور این ســه را در دیدار ذوب آهن مقابل تراکتور 

نده است تا این شــائبه پیش بیاید که تسویه حساب کامل آنها 
شــان به اصفهان، پس از پایان این بازى عملى 

 هر حال به نظر 
تــالش براى 

ى فایده است و این
در هفته سوم هم غایب دانست.

ود به عنوان سرمربى هند دست به کار بزرگى زد و قهرمان آسیا را 

2جام جهانى در دومین بازى از مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 و 
 رفت و در پایان به نتیجه اى بهتر از تساوى بدون گل برابر ببرهاى 

کروات سابق سپاهان است در حالى موفق شدند دست به چنین کار 
دند. ببرهاى آبى اما این بار با تفکرات جالب سرمربى کروات خود 
ند تا زنگ خطر براى فیلیکس سانچس اسپانیایى و شاگردانش به 

ى نکات فنى پرداخت و مدعى شد هند با استیماچ نشان داد قطر به 
فعى گیر کند و با بن بست در برنامه هاى تاکتیکى خود رو به رو شود.

ى به تیم ملى قطر و میزبان آتى جام جهانى داشتند.
ى هند را مقابل قهرمان آسیا دشت کند  و امید را به اردوى یکى از 
که به عنوان یکى از تیم هاى شگفتى ساز جواز صعود به مرحله 

ابق سپاهان خودى نشان داد

حمید رضى پور
 ها بى فایده است

مهاجم تراکتور با درخشش در ترکیب این تیم مى تواند 
از سرخپوشان یک مدعى قهرمانى بسازد.

 تیم تراکتور تبریز هر زمان که در ترکیب خود مهاجمى 
گلزن داشــته، توانسته نتایج خوبى کســب کند. این 
موضوع را سال گذشــته و زمانى که آنتونى استوکس 
در دوران اوج خود به سر مى برد، به خوبى نشان داد. 
در سال هاى گذشته هم با حضور مهاجمانىچون

ادینیو، این موضوع کامًال مشهود بود.
در نیم فصل اول لیگ هجدهم با درخشــش 
استوکس، تراکتورى ها خط حمله زهرآگینى
داشتند اما با مشکالتى که براى این بازیکن
به وجود آمد، سرخپوشان در نیم فصل دوم
با یک خأل بزرگ مواجه شدند. این خأل 
باعث شد در حســاس ترین بازى هاى 
نیم فصل دوم، تراکتور قافیه را به رقباى 
باالى جدولى باخته و ضمن از دست 
دادن جام، از کسب سهمیه هم باز 

ببماند.
در فصل جارى تراکتور با خرید دو 
مهاجم خارجى در اندیشه ساختن 
یک خط حمله آتشین است. مازوال
و فورچونه مهاجمان جدید تراکتور هستند که وظیفه 
دشــوارى را بر عهده دارند. آنها باید در کنار دیگر 
تیم عناصر تهاجمى تیم، به اندیشــه مسئوالن
رنگ واقعیت ببخشند. فورچونه به عنوان آخرین
خرید تراکتورى ها در نقل و انتقاالت تابستانى،

شاه ماهى نقل و انتقاالتى این تیم به حساب مى آید.
نناینبازیکن باعث شده دنیزلى حساب  آمار گلزنى خوب 
ویژه اى روى او باز کند. این روزها دنیزلى در تالش است 
تا با تمرکز روى تمامى جوانب فنى و روحى، فورچونه 
را مهیاى حضور در نوك خط حمله تراکتور  کرده و خأل 
یک مهاجم گلزن در تیمش را پر کند. به هر حال سایر 
مدعیان باید در دیدارهاى خود بــا تراکتور مراقب این 

مهاجم باشند.

هفته گذشته رسانه هاى سوئدى از بحران عجیب مالى 
باشگاه اوسترسوند پرده برداشتند و مدعى شدند با حکم 
چهار میلیون یورویى فیفا علیه این تیم بخاطر موضوع 
تخلف ســامان قدوس، هیئت مدیره باشــگاه در فکر 
اعالم ورشکســتگى براى فرار از پرداخت هاى کالن 
هستند، اتفاقى که مى تواند شوك دوم به سامان قدوس 
بعد از حکم محرومیت چهار ماهه اخیر از سوى کمیته 

انضباطى فیفا باشد.
با شــکایت اوئســکا اســپانیا به کمیته انضباطى فیفا، 
ســرانجام این نهاد بین المللى بعد از کشــمکش هاى 
فراوان ستاره تیم ملى ایران و باشگاه آمیان فرانسه را به 
همراه باشگاه اوسترسوند سوئد در قضیه انتقال تابستان 
گذشته مقصر شــناخت تا به این ترتیب حکم سنگینى 
براى سامان و ســوئدى ها صادر شــود. این حکم در 
حالى که قابل تجدید نظر است از سوى وکالى باشگاه 
سوئدى در حال بررسى مجدد است اما احتمال فرار از آن 

بسیار اندك به نظر مى رسد.
سایت fotbolldirekt ســوئد در گزارشى پیرامون 
آخرین تحوالت این پرونده از تصمیمى پرده برداشــت 
که مى تواند عواقب ســنگینى براى ســتاره دو ملیتى 

ایران در پى داشته باشد. به نوشــته این سایت با حکم 
چهار میلیون یورویى فیفا عمًال مشکالت مالى اطراف 
اوسترسوند بیشــتر از همیشه شده اســت تا جایى که 
شنیده مى شود اگر مذاکرات با شهردارى و سهامداران

 براى تأمیــن منابع مالى بــراى فــرار از بحران هاى 
مالى فراهم نشــود این باشــگاه اعالم ورشکســتگى

 خواهد کرد.
در صورت اعالم ورشکستگى مشکالت سامان قدوس 
بیشتر از همیشه خواهد شــد چون باید پرداخت جریمه 
چهار میلیون یورویى فیفا به اوئسکا را نیز به گردن بگیرد 
تا مجوز بازگشت به فوتبال حرفه اى را به دست بیاورد. 
رقمى که پرداخت آن اصًال کار آسانى به نظر نمى رسد 
و ممکن است دوران دورى از میادین را براى این ستاره 

24 ساله بیشتر کند.
ویلن یکى از مقامات عالیرتبه باشــگاه بــا تأیید اینکه 
بدهى هاى باشگاه از رقم 15 تا 17 میلیون یورو برآورد 
مى شود از تالش شبانه روزى براى حل بحران همینطور 
تجدیدنظرخواهى اوسترسوند براى شکستن حکم اخیر 
فیفا صحبت کرد و مدعى شد هیئت مدیره باشگاه روز 
17 سپتامبر جلســه اى اضطرارى خواهد داشت تا در 
خصوص برنامه هاى خود براى تأ مین بودجه و عبور از 

این بحران بحث و تبادل نظر داشته باشد.
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محمد مؤمنى

اینجاى مصاحبه آقاى 30 میلیونى را 
یادمان نرود!

کیومرث بیات، مالک باشگاه سپیدرود رشت روز یک شنبه 17 شهریور ماه اعالم کرد مالکیت 
این باشگاه به فردى به نام محسن قاسمى واگذار شده اســت. بیات در حالى خبر از انتقال 
باشگاه ســپیدرود داده که هنوز این انتقال قطعى نشده است و حتى تا حد زیادى متقاضیان 

خرید سپیدرود از خرید این باشگاه منصرف شده اند.

خریداران باشــگاه ســپیدرود کــه با بیــات براى خریــد امتیاز این باشــگاه بــه توافق
 رســیده بودنــد، پــس از حضــور در اداره کل ورزش و جوانــان اســتان گیــالن 
و مواجهه بــا بدهى هاى عظیم باشــگاه رشــتى، تا حد زیــادى از اقدام خود پشــیمان

 شده اند.

بدهى هاى باشگاه سپیدرود به سه بخش تقسیم مى شود که بخشى از آن چک دو میلیاردى 
این باشگاه به على کریمى، بخش دیگر بدهى هاى مربوط به فصول گذشته و قسمت پایانى 
نیز میزان پولى است که باید براى خرید امتیاز به بیات پرداخت شود و باید  در صورت انتقال 

امتیاز، تمام آنها پرداخت و رضایت طلبکاران جلب شود.

روزگار سیاه 
سپیدى ها

محمد احمدى

ــال به وقت 
دیدار

23 3ه
گزار مى شود.

هان» در ادامه 
ختلف فوتبال، 
یــن دیدار در 
 در اصفهان-

ر سالن 
کنید

 مجید حسینى تابستان گذشته با قراردادى دو ساله از اسـ
عملکرد خوبش در این تیم ســبب شده تا مدیران این باشـ
وى بیافتند. حســینى در یک فصل و چند هفتــه اخیر یک
و البته برخالف برخى دیگر از لژیونرهاى فوتبال ایران حا

بباشــگاه ترابزون اســپور در نظر دارد  مذاکرات خود را
و حفظ طوال
عملک
اروپا
مى ر
میز مذاکره
بنشینند. به خص
گفته مى شد باشگ
حسینى است اما ترابز

است ت.میلیون یورو درخواست کرده

درآمدزایى با 
مجید جان

حق فسخ را از ایرانى ها یاد بگیرید
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مزایده
اجراى احکام مدنى شــعبه 20 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه ى مزایده اى در 
خصوص کالسه ى اجرایى 962228 ج 20 له آقاى امیر بابک ترابیان علیه شرکت صنعتى 
تولیدى مرتب به نشانى تهران کیلومتر 20 جاده کرج بعد از ســه راه کاروان سراى سنگى 
شرکت صنعتى تولید مرتب مبنى بر مطالبه مبلغ 2/515/256/572 ریال خواسته و خسارات 
و و اجرایى و مبلغ 125/000/000 ریال حق االجراى دولتى در روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 
از ساعت 8 تا 8:30 صبح در محل این اجرا (اصفهان بین خیابان آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع 
قضایى شــهید مطهرى طبقه دوم) جهت فروش اقالم ذیل که توســط کارشناس رسمى 
دادگســترى جمعًا 1/300/000/000 ریال ارزیابى گردیده و نظریه وى مصون از اعتراض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند به 
نشانى خیابان شهید بهشتى نمایندگى مرتب خودرو از آن بازدید نمایند و با تودیع نقدى ٪10 
قیمت پایه در جلسه ى مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف خودرو بر اساس نظر کارشناس: وانت دو کابین پاژن فاقد پالك و رنگ 
مشــکى روغنى مدل 1393 شماره موتور 89605368 و شــماره شاسى 000088 سوخت 
گازوئیل خودروى فوق بعد از تحویل در نمایندگى فوق از سال 93 متوقف مى باشد اسناد و 
مدارك رویت نشد- موتور و گیربکس خاموش بود الستیک ها با توجه به مدت توقف فرسوده 
باترى خوابیده و بدنه  سالم بود قیمت پایه کارشناس با توجه به مدل وضعیت ظاهرى وسیله 
و مدت زمان توقف در بازار روز جهت فروش حدوداً مبلغ 1/300/000/000 ریال ارزیابى مى 
گردد. البته در خودروى فوق پالك انتظامى 383 ن 28 ایران 33 شماره گذارى شده ولى نصب 

نگردیده است. م الف: 569818 اجراى احکام شعبه 20 حقوقى اصفهان /5/375
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000189 تاریخ آگهى: 1398/06/13 شــماره پرونده: 
139504002004000457 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9501444- 
تمامى ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالك ثبتى 19820 فرعى از 68 اصلى به مساحت 
86/53 مترمربع واقع در سمت جنوبى طبقه 4 به انضمام ششدانگ انبارى قطعه 8 تفکیکى 
به مساحت 3/85 مترمربع واقع در پشت بام و به انضمام ششدانگ پارکینگ غیرمسقف قطعه 
9 تفکیکى به مســاحت 12/50 مترمربع واقع در همکف واقعات در بخش 14 ثبت اصفهان 
به آدرس ملک شهر خیابان شــهید مطهرى خیابان نقش جهان خیابان مدرس کوچه سحر 
ساختمان ستاره طبقه چهارم، که اســناد مالکیت آن در صفحه 455 دفتر 974 ذیل شماره 
ثبت 31234 با شماره چاپى ســند 999245- د/93 ثبت و صادر شده است با حدود: اول به 
طول 5/63 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان 19819 فرعى دوم که شرقى است به طول 0/08 
متر دیوار اشتراکى با آپارتمان مزبور سوم در شــش قسمت اول و سوم شرقى و پنجم غربى 
اســت به طولهاى 1/56 متر و 4/36 متر و 0/16 متر و 3/18 متر و 0/04 متر و 1/38 متر و 
0/71 متر و 0/03 متر و 0/76 متر و 0/20 متر دیــوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس به فضاى 
حیاط مشاعى شرقا به طول 5/33 متر دیواریست به فضاى پالك 2378 فرعى جنوبا: در 10 
قسمت اول و هفتم و نهم پخى شکل و سوم و پنجم شرقى و هشتم غربى است به طولهاى 
1/56 متر و 4/36 متر و 0/16 متر و 3/18 متر و 0/04 و 1/38 متر و 0/71 متر و 0/03 متر و 
0/76 متر و 0/20 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس است به فضاى حیاط مشاعى غربا 
به طول 8/10 متر دیوار به دیوار 2385 انبارى به مساحت 3/85 متر به حدود اربعه: شماال به 
طول 1/36 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 4 شرقا به طول 2/82 متر دیواریست اشتراکى 
با انبارى 9 جنوبا به طول 1/37 متر درب و دیواریست به پشت بام مشاعى غربا به طول 2/82 
متر دیواریست اشتراکى با انبارى 7 پارکینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه شماال به طول 
2/50 متر خط مســتقیم مفروض است به حیاط مشــاعى غربا به طول 5 متر خط مفروض 
است به حیاط مشاعى، طبق گزارش کارشــناس پالك فوق ساختمانى است مسکونى 10 
واحدى در چهار طبقه که آپارتمان موردنظر در طبقه چهارم قرار دارد و داراى مساحت 86/53 
مترمربع که با مصالح دیوارهاى آجرى و اسکلت بتنى تیرچه و بلوك و نماى خارجى حیاط 
آجر و سرامیک نماى خارجى کوچه آجرنما دیوارهاى داخلى رنگ و روغن درب و پنجره هاى 
خارجى فلزى اختصاصى با قدمت بیش از 10 ســال مى باشد. ملکى آقاى امیرمطهر تقوى 
خونسارى فرزند علیرضا که طبق سند رهنى شــماره 26212- 1394/11/13 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 اصفهان در رهن شرکت تعاونى اعتبار حسنات اصفهان 
(در حال تصفیه) واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک موردنظر فاقد بیمه مى باشد. از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 1/694/070/000 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 مســترد مى گردد. ضمنًا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/23 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 ایران در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 592730 اسدى 

اورگانى- رییس  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/299
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000188 تاریخ آگهى: 1398/06/13 شــماره پرونده: 
8704002004000140 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 8700315- شش دانگ 
عرصه و اعیان پالك شماره چهار هزار و ششصد و پنجاه از پانزده هزار و یکصد و هفتاد و هفت 
اصلى مجزى شده از یکهزار و نهصد و نود و شش از پانزده هزار و یکصد و هفتاد و هفت به 
مساحت 1005 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان 
استاد فالطورى بعد از فلکه آل محمد مجتمع مسکونى تجارى آرمان که اسناد مالکیت آن 
در صفحات 594 و 597 دفتر 184 امالك ذیل ثبت شماره هاى 37256/س و 37258/س 
امالك با شماره هاى چاپى 848388 و 848389 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال در دو 
قسمت که اول پخ است پى است به خیابان به طولهاى 82/2 متر و 38 متر شرقاً اول پى است 
به پى فضاى سبز پالك 1996 باقیمانده به طول 15/80 متر دوم پى است به پى زمین 4651 
فرعى به طول 3/15 متر سوم به طول 5 متر پى است با گذر 5 مترى احداثى جنوبًا به طول 
40/20 متر پى است با زمین پالك 270 فرعى غربًا به طول 24/40 متر پى است به گذر ده 
مترى احداثى که طبق نظر کارشناس رسمى مجتمع داراى عرصه اى در حدود 1005 سهم 
(مترمربع) و اعیانى در حدود 14704 مترمربع در 18 طبقه در 3 بلوك (شامل: زیرزمین 1 و 
2 با کاربرى انبارى و پارکینگ در حد 98 واحد- همکف با کاربرى فضاى ورودى و انبارى و 
8 واحد تجارى، و 15 طبقه فوقانى با کاربرى مسکونى و در هر طبقه 6 واحد، جمعًا شامل 90 
واحد مسکونى و مجهز به 6 دستگاه آسانسور 4 نفره) با سازه بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك به 
صورت تمام کار و تا حدودى قابل بهره بردارى مى باشد. هر واحد مسکونى با زیربناى حدود 
107 مترمربع به صورت مستقل داراى اطاقهاى خواب و پذیرایى و آشپزخانه مجهز به کابینت 
ام. دى. اف و تراس سر پوشیده و سرویس بهداشتى الزم به انضمام مشترکات مورد نیاز (آب و 
برق و بعضاً گاز شهرى) میباشد. نوع دربهاى ورودى و داخلى چوبى معمولى و پنجره ها از نوع 
یو. پى. وى. سى و شیشه هاى دو جداره میباشد. کف واحدها سرامیک درجه 2 و سایر بدنه ها 
گچ و نقاشى و مونتى کالر بوده و سیستم گرمایش واحدها به طریق پکیچ و رادیاتور و سرمایش 
به روش کولر آبى است. همچنین واحدهاى این مجموعه مسکونى مجهز به سیستم اعالم 
حریق و اطفاء حریق میباشد. الزم به یادآورى است بر اساس مشاهدات عینى به دلیل عدم 
نصب کامل کنتور گاز شهرى براى واحدها و عدم نصب پله فرار (اضطرارى) مالکین بطور 
کامل در این مجموعه ساکن نشده اند. همچنین داراى مجوز ساخت (پروانه ساخت) به شماره 
17/12319 مورخ 1382/05/18  از طرف شهردارى منطقه 7 اصفهان میباشد ملکى شرکت 
آرمان بتن سپاهان که طبق سند رهنى شماره 132066- 1383/07/21 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین اصفهان شعبه میدان آزادى واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بیمه ملک فوق تا تاریخ 99/3/2 اعتبار دارد و از ساعت 9 الى 12 

روز چهارشــنبه مورخ 98/7/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 95/544/500/000 ریال (نود و پنج میلیارد و 
پانصد و چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً  فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/23 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 592156 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/301
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002351/1 شماره بایگانى پرونده: 9803297/1 شماره 
آگهــى ابالغیــه: 139803802003000287 تاریخ صــدور: 1398/06/13 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالســه: 139804002003002351/1 بدینوســیله به 1- ســید معین موسوى 
فرزند سید مرتضى به ش ش 5 به نشــانى اصفهان خ جى کوچه جنب بیمه تامین اجتماعى 
کد پستى 8158135543 و 2- سید محمد على موســوى فرزند معین به ش ش 6248 به 
نشانى اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان بازارچه جنب مخابرات بدهکاران پرونده کالسه 
139804002003002351/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده 
اید ابالغ مى گردد که برابرچک شــماره 98/02/15- 9610/236000 بین شــما و جلیل 
صرامى فروشــانى مبلغ 2250000000 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه ا جرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 592169 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /6/302
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سیاوش صالحى پور دادخواستى به مبلغ 
یکصد و ســى میلیون ریال بطرفیت مهرداد ابراهیمى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 505/98 در شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 98/8/1 مورخ 98/8/1 ساعت 9 صبح در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 593339 شعبه ششــم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /6/303
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده یکصد میلیون ریال به طرفیت 
خوانده على خوندابى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 588/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/08/12 ساعت 
10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 588312/ م 

الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/304
 حصروراثت 

لیال قنبرى کروندى قهریزجانى داراى شناسنامه شماره 1466 به شرح دادخواست به کالسه 
1015/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه بیگم خان امینى نجف آبادى بشناسنامه 626 در تاریخ 97/9/3 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شکوه قنبرى کروندى ش 
ش 1814 ، 2. لیال قنبرى کروندى قهریزجانى ش ش 1466 ، 3. مریم قنبرى ش ش 12393 
، 4. پروانه قنبرى ش ش 15 ، 5. مهرى قنبرى کروندى قهریزجانى ش ش 366 (فرزندان 
متوفى)، 6. على قنبرى ش ش 9 (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. 589388/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/305 
حصروراثت 

مهدى بارفروش نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 115 به شرح دادخواست به کالسه 
1005/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسینعلى بارفروش نجف آبادى بشناســنامه 19053 در تاریخ 98/4/2 اقامتگاه 
دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد 
بارفروش نجف آبادى ش ش 826 ، 2. فاطمه بارفروش نجف آبادى ش ش 1139 ، 3. زهرا 
بارفروش نجف آبادى ش ش 471 ، 4. زهره بارفروش نجف آبادى ش ش 329 ، 5. مهدى 
بارفروش نجف آبادى ش ش 115 (فرزندان 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. 592213/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/306
 حصروراثت 

محمد مرادى گنجهء داراى شناسنامه شماره 2313 به شرح دادخواست به کالسه 1016/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
بیگم فروزان نجف آبادى بشناسنامه 80 در تاریخ 98/5/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد مرادى گنجه ء ش ش 2313 ، 
2. حسین مرادى گنجه  ش ش 25531 ، (فرزندان 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. 592386/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/307
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده هشتاد میلیون ریال به طرفیت 
خوانده محمد یزدانى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 589/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/08/12 ساعت 
11تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 

دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 588315/ م 

الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/308 
اخطار اجرایى

شماره 1303/97 به موجب راى شماره 1303/97 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا خلج به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ هیجده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و چهل 
هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/10/26 لغایت اجراى حکم درحق محکوم له 
اجرایى و نیز پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشاد پ 5 54351-85136 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 588320/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /6/309
 اخطار اجرایى

شــماره 90/98 به موجب راى شــماره 291 تاریخ 98/4/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اکبر باقرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/475/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سر رسید 93/2/15 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 1/500/000  ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى 
سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 54351-85136ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. 588322/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/310

 اخطار اجرایى
شــماره 89/98 به موجب راى شــماره 290 تاریخ 98/4/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه یعقوب گرجاسى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/005/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سر رسید چکهالغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى سفرى 
با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه 
شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 54351-85136ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 588324/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/311
 اخطار اجرایى

شــماره 91/98 به موجب راى شــماره 321 تاریخ 98/4/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیرحسین محمدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چکهالغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 5/400/000ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: 
مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه 
ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 54351-85136ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 588337/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /6/312
 اخطار اجرایى

محکوم علیه ها 1 – جعفر کارگر فیل آبادى 2 – رسول بهرامى  مجهول المکان و محکوم 
له محمود قاضى بنشانى شاهین شهر خ رازى 2 غربى پ 17 به موجب راى شماره 418/95 
تاریخ 29 / 3 / 96 حوزه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر به 
موجب راى شماره 63 تاریخ 9 / 2 / 98حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم است بدینوسیله اعالم مى گردد که محکومیت محکوم 
علیها به صورت تضامنى مى باشد ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
591185/م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر /6/313 
ابالغ اخطاریه

آقاى نویدرحمت دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى عباس کاظمى به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 277 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 8 / 98 ساعت 
9/30  صبح 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 . 590426 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/314 

احضارمتهم
نظر به اینکه آقاى امید یوسفق نژاد آتش کار فرزند شاهپوربه اتهام کالهبردارى به مبلغ نود 
میلیون ریال از    از طرف این دادسرا به شکایت خانم آزیتا اقدامى فرزند حسین تحت تعقیب 
مى باشــد و ابالغ و احضاریه به علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود 
متهم شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 590333 /م الف کرامت اله 

شیرانیان- دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/ 6/315 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 972510- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
972510 موضوع علیه آقاى حمید کاظمى فرزند امرالــه و له خانم فهیمه بهرامى در تاریخ 
1398/07/15 به منظور فروش 37/16 حبه از 72 حبه یک قطعه باغ مشجر با درختان مثمر 
و غیر مثمر بصورت دیوارکشى شده به مســاحت 2832 مترمربع – این ملک فاقد منبع آب 
و برق مســتقل بوده و فقط داراى تهیه آب از چاه هاى اطراف مى باشــد – داراى کاربرى 
کشاورزى – داراى استخر ذخیره آب ملکى آقاى حمید کاظمى واقع در فالورجان – روستاى 
گلگون -صحراى طاد فرعى باال  که داراى ســابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور 
مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در 

دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/216/316/475 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما 
به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم 
پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط 

خواهد شد  م/الف : 588318  اجراى احکام حقوقى فالورجان / 6/316 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه : 139885602007002254 – تاریخ 1398/06/09 – ورثه آقاى محمدتقى 
یزدانى زازرانى با ارائه دوبرگ تصویر برابر با اصل گواهى حصــر وراثت و فرم مالیاتى و به  
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده مدعى است 
که   سند مالکیت  12,25سهم مشاع از 17558,64 سهم ششدانگ پالك ثبتى 12/2 واقع 
در زازران بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 909944که در صفحه 91 دفتر امالك جلد 
135 ذیل ثبت شماره 14400 به نام مرحوم محمدتقى یزدانى زازرانى فرزند غالمعلى  ثبت 
سند مالکیت صادر و تسلیم و سپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبردگان درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . – م/الف 588492- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /6/317 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000427 مورخ 98/05/28 آقاى محسن وطن 
خواه به شماره شناسنامه 127 کدملى 1285467922 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 14/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 3 فرعى از 5752- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت الحاق به پالك 

5751 که به صورت عادى از طرف محمود موسوى واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000429 مورخ 98/05/28 آقاى حسین وطن 
خواه به شماره شناسنامه 945 کدملى 1285413121 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 14/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 3 فرعى از 5752- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت الحاق به پالك 
5751 که به صورت عادى از طرف محمود موســوى واگذار گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 07/08 /1398 م الف: 

594311 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/318
اصالحیه

شــماره نامــه: 139804902004001808 تاریخ نامــه: 1398/06/17 شــماره پرونده: 
139504002004000184/1 شماره بایگانى پرونده: 9500526/2  پیرو آگهى مزایده شماره 
139804302004000184 مورخ 98/6/9 به شماره پرونده: 139504002004000148 
و شــماره بایگانى: 9500526 چاپ شــده در روزنامه نصف جهان مورخ 98/6/13 م/ الف: 
583738 در سطر شصت و چهارم: عبارت ملکى آقاى اکبر سلیمى اضافه مى گردد. م الف: 
593993 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان-محمود صالحى- مدیر اجرا شعبه 

دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/320
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000424 مورخ 98/05/28 آقاى اصغر غیومیان 
به شماره شناســنامه 1450 کدملى 1239299192 صادره از نطنز فرزند تقى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 24/04 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
4366- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف محمد فخفورى 

واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000425 مورخ 98/05/28 خانم مهســا 
فخفورى به شماره شناســنامه 1270567918 کدملى 1270567918 صادره از اصفهان 
فرزند حمید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 24/04 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4366- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف محمد فخفورى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/06/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/08 م الف: 594254 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/321 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو رأى اصالحى شماره 139860302023000423 مورخ 98/05/28 و برابر 
رأى شماره 139760302023000155 مورخ 98/02/28 آقاى محمدعلى حیدرى به شماره 
شناسنامه 282 کدملى 1287775683 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 121/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5224- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
 بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/06/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1398/07/08 م الف: 593673 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 
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بسیارى از افرادى که شاغل هستند و زمانى کافى براى طبخ غذا 
ندارند، وقتى تصمیم به پخت غذا مى گیرند به مقدارى درســت 
مى کنند تا چند وعده دیگر هم از آن بخورند، در حالى که از عوارض 
غذا هاى مانده بى اطالع  هستند و یا نسبت به آن توجهى نمى کنند.  
غذاى مانده ارزش غذایى کمترى دارد، زیرا ویتامین هاى موجود 
در آن تا حد زیادى کاهش یافته و همچنین کیفیت و بهداشــت 
غذاى مانده پایین تر از غذاى تازه اســت. به همین دلیل محققان 
اصرار دارند که تا حد ممکن غذاى هر روز، همان روز پخته و تازه 

مصرف شود.
اصوًال فریزکردن غذاى پخته شده کار صحیحى نیست و توصیه 
نمى شود، زیرا عوارض آن بیشتر از ارزش غذایى خوراك است. البته 
نان یکى از معدود خوراکى هایى اســت که فریز کردن آن توصیه 
مى شود، زیرا نگهدارى طوالنى مدت در یخچال باعث بیات شدن 

آن مى شود و این امر موجب حفظ ارزش غذایى نان خواهد شد.
اما در مورد سایر غذا ها نحوه نگهدارى غذا در یخچال بسیار مهم 
است. اگر غذا با حجم زیاد وارد یخچال شود، قسمت هاى مرکزى 
غذا نمى تواند به همان سرعتى که اطراف غذا سرد مى شود، خنک 
شوند و ممکن است سرد شدن قســمت هاى مرکزى غذا چندین 
ساعت طول بکشد. گرم ماندن قســمت هاى مرکزى در همین 
چند ساعت سبب مى شود شرایط براى تکثیر میکروارگانیسم ها و 

تغییرات آنزیمى در موادغذایى فراهم شود. البته تغییرات آنزیمى با 
توجه به نوع موادغذایى متفاوت است.

اما نکته مهم این است که سم تولید شده از این میکروب ها معموًال 
در همان ساعات اولیه  در بو، مزه و ظاهر غذا ندارد و حتى ممکن 
است وقتى غذایى که شب پخته ایم را فردا ظهرش هم مى خوریم، 
احساس کنیم خیلى هم خوشمزه بوده، اما از نیم ساعت بعد، بسته 
به نوع سمى که در غذا تولید شــده، عالئم مسمومیت از ضعف، 
دل پیچه، حالت تهوع، کاهش دماى بدن و لرز تا اسهال، استفراغ 
و... ظاهر مى شود؛ بنابراین وقتى مى خواهید حجم زیادى از غذا را 
در یخچال بگذارید، بهتر است به جاى یک قابلمه بزرگ، آن را در 
چند ظرف کوچک تر ریخته و بعد بــه یخچال منتقل کنید تا تمام 

قسمت هاى غذا با سرعت سرد شود.
غذاى مانده را با توجه به شرایطى که ذکر شد مى توان ظرف 24 
ساعت در یخچال نگهدارى کرد و بیشتر از آن توصیه نمى شود. در 
ضمن این نکته را به خاطر داشته باشید غذا هایى مانند الویه، انواع 
کباب، کوکو، کتلت و... بسیار بیشــتر از غذا هاى دیگر در معرض 
مســمومیت قرار دارند و نگهدارى شان در یخچال به هیچ شکلى 

مورد اطمینان نیست.
نوع ظرفى کــه غــذا را در آن نگهــدارى مى کنیم نیــز از نظر 
واکنش هاى شیمیایى که بین غذا و ظرف رخ مى دهد، اهمیت دارد. 

براى مثال، روکش آلومینیومى یا روى براى موادغذایى اســیدى 
مثل غذا هاى حاوى رب گوجه مناسب نیست. در ضمن، ظرف غذا 
باید حتماً دردار و روکش دار باشد تا آلودگى از محیط، وارد غذا نشود. 
ظروفى مناسب نگهدارى غذا هستند که دردار باشند و سریع خنک 
شود. ســه نوع ظرف براى نگهدارى غذا در یخچال مناسب است 

مانند چینى، پیرکس یا شیشه اى و استیل.
اگر غذا را بعد از نگهدارى چند ســاعته در یخچال بخواهیم گرم 
کنیم، باید حتمًا دماى مرکز غذا به 60 تا 65 درجه سانتیگراد برسد، 
زیرا جمعیت باکترى هاى رشد یافته در غذا، هر 20 دقیقه یک بار به 
توان 2 مى رسد! بنابراین دماى 60 تا65 درجه اى براى گرم کردن 
و از بین بردن این باکترى ها ضرورى است که معموًال افراد به این 

مسئله توجه نمى کنند.
موادغذایــى از نظــر فســادپذیرى به ســه گروه مــواد غذایى 
با فســاد پذیرى باال، نیمه فســاد پذیر و دیر فاسد شــونده تقسیم 
مى شوند. انواع گوشــت، لبنیات، تخم مرغ که به دلیل باال بودن 
مقدار مواد مغذى، رطوبت باال و آب فعــال درون آنها در معرض 
فساد باالترى قرار دارند. دســته دوم میوه ها و سبزیجات هستند 
که براى کوتاه مدت مى توان در یخچال نگهدارى کرد و دســته 
آخر موادغذایى مثل حبوبات، غالت، برنــج، ماکارونى و... دیرتر 

فاسد مى شوند.

تزریق «سم» به بدن با خوردن غذاى مانده

موقع خوردن خرما سعى کنید پوشــش روى آن را نخورید، 
چون روکش مومــى روى خرما مى تواند خطرناك باشــد؛ 
همچنین ســایر میوه هاى دیگر مثل ســیب هم با روکش 
مومى عرضه مى شود تا میوه ها ظاهر بهتر و درخشان ترى 

داشته باشند.
درخشــندگى خرما معموًال به دلیل روکش نفتى یا اسپرى 
شیمیایى است که هر دوى اینها مى توانند در طوالنى مدت 

باعث مشکالت شدید گوارشى شوند.

رید، 
ــد؛ 
کش
رى

رى
دت

پوشش روى خرما را بخوریم یا نه؟
الیاف هاى پنبه نرم و جاذب هستند و تنفس طبیعى دارند. به همین دلیل براى لباس و لباس زیر 
مناسب هستند. الیاف هاى پنبه در فصل گرما و تابستان هدایت کننده خوبى در برابر گرما هستند. 
الیاف پنبه به علت ساختار منحصر به فرد خود تنفس طبیعى دارند و از الیاف مصنوعى که از نفت 
تولید مى شوند پوشش بسیار راحت ترى دارند. الیاف پنبه تا 27 درصد از وزن خود مى توانند آب 
نگه دارند. الیاف پنبه نمى توانند بار الکتریکى را حفظ کنند بنابراین از چسبیدن اصطکاکى لباس 

به بدن جلوگیرى مى کنند.

خصوصیات لباس با جنس پنبه

س

موق
چون
همچ
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شیمیایى
باعثمش

پ
س و لباس زیر 
رما هستند. 
 که از نفت 
توانند آب 
ى لباس 

نتایج یک نظرسنجى نشــان مى دهد به رغم ارتباط آشکار میان استعمال سیگار و کاهش 
قدرت بینایى تنها یک پنجم از افراد از این موضوع آگاهى دارند که استعمال سیگار مى تواند 

به نابینایى منجر شود.
نتایج مطالعات نشــان مى دهد افراد سیگارى در مقایسه با 

افراد غیر سیگارى دو برابر بیشــتر احتمال دارد بینایى 
خود را از دســت بدهند چرا که دود دخانیات موجب 

بروز چندین نوع بیمارى چشــمى و تشدید آن 
مى شود. همچنین دود سیگار حاوى ترکیب هاى 
شــیمیایى سمى است که چشــم ها را تحریک 

مى کند و به سالمت آنها آسیب مى زند.
کارشناسان اظهار کردند فلزات سنگین موجود 
در دود ســیگار از قبیل سرب و مس مى توانند 
در عدسى جمع و به آب مروارید منجر شوند. 
همچنین استعمال سیگار مى تواند مشکالت 
بینایى ناشى از دیابت را از طریق آسیب رساندن 

به عروق خونى شبکیه تشدید کند.
همچنین افراد سیگارى سه برابر بیشتر احتمال 
دارد به عارضه چشــمى دژنراســیون ماکوال 
مرتبط با افزایش سن مبتال شــوند. عالوه بر 
این، این افراد در مقایسه با افراد غیر سیگارى 
16 برابر بیشتر احتمال دارد که به طور ناگهانى 

قدرت بینایى خود را از دست بدهند.

آیا سیگار به چشم ها آسیب مى زند؟

این روز ها مى شنویم که براى کاهش وزن یا سالمتى بیشتر، بهتر است شب ها شام نخوریم 
اما به دالیل زیر این نظریه ها اشتباه است:

خالى نگهداشتن معده به مدت طوالنى سبب تجمع مایعات مضر در آن مى شود. اگر به موقع 
شام نخورید، در نوبت بعدى یعنى صبحانه یا ناهار به دلیل گرسنگى زیاد سلول ها، ولع شما 
به غذا بیشتر مى شود و چاق تر خواهید شــد. خالى بودن معده در خواب باعث مى شود که 
طبیعت به تحلیل رطوبت اصلى بدن که براى تغذیه سلول ها الزم است، بپردازد که منجر 

به ضعف عمومى مى شود.

بالیى که با شام نخوردن سرتان مى آید

پروتئین کشک، سیستم ایمنى را تحریک و به ایجاد آنتى اکسیدان ارزشمند کمک مى کند. کشک رادیکال هاى آزاد را نابود و در سم زدایى عوامل سرطان زا شرکت 
مى کند و عملکرد شناختى را در بیماران آسیب پذیر از استرس بهبود مى بخشد. کشک افزایش دهنده توده هاى عضالنى و تسریع کننده بهبودى بعد از بیمارى است. 
بهترین کشک، کشکى است که از شیر دامى تهیه مى شود که در چمنزار هاى سبز طبیعت و به دور از هر گونه مواد شیمیایى و سموم، رشد یافته و به آنها هیچ گونه 

هورمون رشدى داده نمى شود.

دماى اتاق خواب موضوعى است که بسیارى 
از زوج ها در مــورد آن اختــالف نظر پیدا 
مى کنند اما حق با کســى است که خواهان 

دماى پایین تر است.
دکتــر «کریســتوفر وینتــر» از مرکــز 
عصب شناسى و خواب شــارلوتویل آمریکا 
مى گوید مناسب ترین دما براى اتاق خواب 
در طول شــب دماى بین 15 تــا 19 درجه 
سانتیگراد اســت. دماهاى باالتر یا پایین تر 
از این میزان باعث بى تابــى و بدخوابى در 
طول شب مى شــود. دماى بدن انسان یک 
چرخه طبیعى 24 ســاعته دارد که در طول 
آن هنگام بعدازظهر بــه باالترین میزان و 
درحدود ســاعت 5 صبح به پایین ترین حد 
خود مى رســد. وقتى دماى بدن پایین است 
ما توانایى بیشــترى براى بــه خواب رفتن 
داریم. بنابرایــن دماى پاییــن اتاق باعث 
مى شــود راحت تر به خواب برویم و خواب 

با کیفیت ترى داشته باشیم.

محققان دانشگاه استرالیاى جنوبى نیز تأیید 
مى کنند که پایین بودن دماى اتاق خواب، به 
خواب آرام تر ما کمک مى کند. این محققان 
همچنین تنظیم نامناســب دماى بدن را با 
اشکال خاصى از بى خوابى مرتبط مى دانند. 
افزون بر این خوابیدن در اتاق سردتر باعث 
مى شــود جوان تر بمانیم زیرا دماى باالتر 
از 21 درجه ســانتیگراد تولید مالتونین را در 
بدن متوقف مى کنــد. از آنجا که مالتونین 
یک آنتى اکسیدان قوى اســت که توانایى 
عبور از سد خونى مغز را داراست، مى تواند به 
پیشگیرى از آلزایمر و پیرى مغز کمک کند. 
خوابیدن در اتاق سردتر همچنین به تقویت 
روحیه کمک مى کند. دلیلش این است که 
میان مالتونین و سروتونین ارتباط وجود دارد. 
سروتونین یا هورمون حال خوب، پیش ماده 
ساخت مالتونین اســت. بنابراین افزایش 
میزان آن در مغز باعث احســاس شادى و 

خواب راحت تر ما مى شود.

خوابیدن در اتاق سرد 
چه فوایدى دارد؟

کشک بخورید

علیرضا مصباحى، متخصص گوش و 
حلق وبینى درباره بیمارى «منیر» اظهار 
کرد: این نوع عارضه از آن دسته بیمارى هاى 
داخلى گوش است که با افزایش فشار مایع درونى 
آن یا پارگى غشــاى داخلى گوش ایجاد مى شود. 
معموًال یک سمت گوش درگیرمى شود اما امکان 
این وجود دارد که در دو طرف هم اتفاق بیافتد. این 

عارضه در سنین 20 به باال بیشتر دیده مى شود.
او درباره علل بروز ایــن بیمارى بیان کرد: منیر 
مى تواند بــه دلیل اختــالالت عروقى، تنگى 
مجراى شــنوایى داخلى، ترومــا، آلرژى هاى 
غذایى، عفونت هاى ویروسى و نیز منشأ ژنتیکى 
باشــد. اما علت بروز آن هنوز ناشــناخته است؛ 
احتماًال عواملى مانند اثرات هورمونى، مواد عصبى 
و شیمیایى غیرطبیعى در جریان خون، واکنش هاى 
آلرژیک، بیمارى خودایمنى و سابقه خانوادگى در بروز 

این بیمارى  مى تواند، مؤثر باشد.
این متخصص گوش و حلق و بینــى درباره عالئم و 
نشــانه هاى این عارضه گفت: در صورت حاد بودن 
بیمارى؛ منگى  شــدید، سرگیجه  (احســاس  بیمار 
به صورت  چرخیدن  به  دور محیط  یا چرخیدن  محیط  
به  دور خود) دیده مى شود. همهمه  در گوش  فرد مبتال 
به  صورت  صداى  زنگ  یا وزوز،کاهش  شنوایى  که  با هر 

حمله  تشدید مى  شود.
او در ادامه افــزود: عالئم  احتمالى  اعم از اســتفراغ ، 

تعریق ، حرکات  پرشى  چشم ها، اختالل  تعادل  در حین 
بیمارى هم وجود دارد.

مصباحى درباره راه درمان بیمــارى منیر گفت: اگر 
فردى عالئم گفته شــده را در خود ببیند باید فوراً به 
پزشک مراجعه کند. براى درمان این عارضه مى توان 
از داروهاى ضدتهوع، آرام بخش تحت نظر پزشــک 
اســتفاده کرد. در موارد کنترل ناپذیر، تزریق داروى 

جنتامایسین به داخل گوش توصیه مى شود.
او در پایان یادآورى کرد: عمــل جراحى زمانى انجام 
مى شــود که بیمارى به مرحله حاد خود رسیده باشد. 
اگر عمل جراحى انجام شــود ممکن است ناشنوایى، 
وزوز گوش و سنگینى گوش همچنان ادامه پیدا کند 
اما جاى نگرانى نیســت با گذشت زمان این مشکل، 

رفع خواهد شد.
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آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص پشم سنگ عایق گستر کویر زنده رود درتاریخ 1398/06/17 به شماره ثبت 63058 به شناسه ملى 14008604811 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش و صادرات انواع عایق هاى صوتى و حرارتى پشم سنگ ، پشم سرباره ، پشم سرامیک ، عایق االستومرى - اخذ 
تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى در جهت اهداف شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور - خرید و فروش 
، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -مشارکت در شرکت هاى خصوصى و دولتى و اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آذر بیگدلى ، کوچه الله ، کوچه سپنتا 
دوم 29 ، پالك 80 ، مجتمع میالد ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8199884658 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500000000 ریال نقدى منقسم به 500 سهم 1000000 
ریالى تعداد 500 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9/9242 مورخ 1398/06/12 نزد بانک ملت شعبه خیابان سروش اصفهان با کد 
92429 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سعید عاشقى حسین آباد به شماره ملى 1249818346و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین منتظرى به شماره ملى 1281859699و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا عرب بافرانى به شماره ملى 
1289037280و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مجید کریمیان شمس آبادى به شماره ملى 
1289395624 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى امیرمهرداد عرب بافرانى به شماره ملى 4579891465 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (595177)

آگهى تغییرات
شرکت سالمتیان خودرو محور سهامى خاص به شماره ثبت 42171 و شناسه 
ملى 10260599453 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/03/01 موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت در ماده دو اساسنامه اضافه 
گردید : "ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزلــه ى اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : شرکت در مزایدات و مناقصات ورزشى ، خرید و فروش کاالهاى ورزشى ، 
شرکت در مسابقات ورزشى در رشته هاى مختلف با کسب سهمیه از فدراسیون 
مربوطه ، همکارى با هیات هاى ورزشى استان در برگزارى همایش ها و مراسم 
تجلیل ، اسپانسر تیم هاى ورزشى جهت حضور در مسابقات با هماهنگى هیات 
هاى ورزشى ، ارائه امکانات رفاهى ورزشى به قهرمانان ورزشى با هماهنگى اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان و هیات هاى ورزشى مربوطه پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (594761)

آگهى تغییرات
شرکت ســالمتیان خودرو محور سهامى 
خاص به شــماره ثبت 42171 و شناسه 
ملــى 10260599453 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آئین تــراز آریا به شــماره ثبت 2349 و 
شناسه ملى 10861897870 و منصوره 
آقاجان عبداله به کدملى 1285015479 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به ســال 97 مــورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (594760)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس بترســید از خدا، بترســید از آن چیزها که خدا شــما را از آنها 
بیم داده است. و بترسید، ولى نه از آنگونه که عذرخواه گناهانتان 
باشــد. کارهاى نیک به جاى آورید ولى نه به قصــد خودنمایى که 
مردم ببینند یا از دیگرى بشنوند. زیرا هرکس   عملى را نه براى خدا 
انجام دهد خدا ســزاى عملش را به کســى حواله کند که بخاطر او 
عمل کرده است. از خدا مى طلبم مقام و مرتبت شهیدان را و زیستن با 

موال على (ع)نیک بختان را و مرافقت با پیامبران را.
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کـد 266مجموعه خودرویى پرنده

  30٪ پیش پرداخت
  بدون ضامن

  با اقساط 60 ماهه

شعبه یک : بلوار اشرفى اصفهانى (کهندژ سابق )، نبش کوچه 125           33650186
شعبه دوم : بلوار آزادگان، سه راه معلم، جنب سازمان تأمین اجتماعى    33644482 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

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

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ســتاد)» جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس: 
41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي 

کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اســناد مناقصه: از ســاعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1398/06/23 لغایت ســاعت 16 روز پنجشنبه مورخ 

1398/07/04
جلسه توجیهی و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز سه شنبه مورخ 
1398/07/09 ساعت 09:00 صبح در محل: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق منطقه اى اصفهان، دفتر واحد ساختمان؛ 

تشکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 10:00صبح 
روز شنبه مورخ 1398/07/20 در «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به 

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1398/07/23 -  سالن کمیسیون معامالت 

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  980/1011
(2098001188000038 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اول

م الف: 594644

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصه(ریال)

980/1011
تکمیل عملیات ساختمانى و تأسیسات برق و 

مکانیک و محوطه سازى و جاده هاى پروژه پست 
230/63/20 کیلوولت مهیار (شهرك صنعتى رازى)

3/300/000/000 ریال
 دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل
 رتبه 4 ابنیه به همراه حداقل رتبه 5 تأسیسات یا
نیرو صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

آموزشکده فنى و حرفه اى سما واحد خمینى شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومى بوفه 
دانشجویى و انتشارات خود را به پیمانکار یا پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر چهار روز کارى پس از تاریخ انتشار این آگهى بصورت 
حضورى مراجعه یا با شــماره تلفن 03133660209 داخلى 138 یا 102 تماس حاصل 

فرمایند.

آگهى مزایده عمومى


