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آجیل خوشمزه براى سالمت دیابتى ها تناقض گویى در اعالم کاهش نرخ بیکارى در استانستاره دهه هاى 60 و 70 به سینما برمى گرددعذرخواهى ظریف و همسرش از بانوان تهرانى این همه محرومیت؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نکاتى که باید 
درباره نگهدارى 

عسل بدانید

 2000میلیارد ریال، خسارت ساالنه ریزگردها
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نشست خبرى «روحانى» 
پس از 20 ماه

قدرت ما توقف ناپذیر است

تحصیل در
 39 مدرسه سنگـــى

 و 13 کانکس
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در ایران مافیاى 
مواد مخـدر 
نداریــم

سعى کنید عسل تازه تهیه کنید. چه عسل هاى بسته بندى شده 
و چه عسل هایى که به طور مستقیم از کندوداران مى خرید، 

در صورت تازه بودن ماندگارى کیفى بیشترى 
خواهند داشت.عسل هاى با کیفیت معموًال 

دچار فساد میکروبى نخواهند شد. 

نشست تخصصى آموزش روش هاى شناسایى 
اموال قاچاقچیان مواد مخدر ویژه دست اندرکاران 
امور شناسایى استان اصفهان در سالن اجتماعات 
برق منطقــه اى اصفهان با حضور مســئوالن و 

دست اندرکاران برگزار شد.
معاون دادستان کل کشــور در امر مبارزه با مواد 
مخدر و جرائم ســازمان یافته در این نشســت 
تخصصى در خصوص اهمیت شناسایى اموال و 

مبارزه با بنیان هاى مالى... 
4

داره خطرناك مى شه داش على!داره خطرناك مى شه داش على!
سرمربى ذوب آهن باید زودتر با لبه تیغ خداحافظى کندسرمربى ذوب آهن باید زودتر با لبه تیغ خداحافظى کند

5

مقام ارشد اداره کل منابع طبیعى مى گوید این خسارت از به خطر افتادن سالمت مردم تا خسارت  به پایگاه هوایى هشتم شکارى را شامل مى شود

5 زوج پولساز 
سینماى ایـــــران

کدام عقاب تیز پروازتره؟
براى یافتــن بهترین دروازه بان چند هفته نخســت لیگ باید در 
ترکیب سپاهان و تراکتور جســتجو کرد. دو تیمى که هنوز گلى 
نخوردند و پنج کلین شــیت ثبت کردند. رشــید مظاهرى و پیام 
نیازمند تا به حال 100 در صد شوت هاى در چهارچوب شان را مهار 
کردند. با این تفاوت که طبق آمار متریکا، نیازمند مجبور به مهار 
12 شوت شده، اما مدافعان مستحکم تراکتور به حریفان، سخت تر 

اجازه شوت زنى مى دهند و ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست تخصصى آموزش روش هاى شناسایى 
اموال قاچاقچیان در اصفهان عنوان شد

آمادگى گمرك 
براى ارائه تسهیالت 
به واحدهاى تولیدى

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد

دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورك
 سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد افشا کرد

2

فرمانده سپاه:

تعویضى که ماهینى را 

4

وداران مى خرید،
رى 

آخرین وضعیت مدارس استان از زبان مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان

براى یا
ترکیب
نخورد
نیازمند
کردند.
12 شو
اجازه ش
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فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش ملى شناورهاى 
تندرو با اشاره به اینکه باالترین درجه استقالل یک کشور 
استقالل سیاسى است، گفت: همه بدانند ما به هیچکس 

اجازه دخالت در امور کشورمان را نخواهیم داد. 
سردار حسین ســالمى اظهار کرد: یک کشور نمى تواند 
قدرت خود را عاریه بگیرد اما ادعاى اســتقالل داشــته 
باشد، بنابراین باید در همه عرصه ها به استقالل برسیم. 
وى گفت: قدرت ما توقف ناپذیر است و این پیام را باید 
همه بدانند ما به هیچکس اجازه دخالت در امور کشور را 
نخواهیم داد. او گفت: امروز به فضل الهى سیطره دریایى 
خود را حفظ کردیم و پهنه دریایى خود را گسترش دادیم.

فرمانده کل ســپاه پاســداران تصریح کــرد: تحریم، 
زیباترین نعمت دشمن براى پیشــرفت کشور است تا 
ما به توانایى هاى خود دســت یابیم، ما به اذن خداوند با 

داشته هاى خودمان به خودکفایى خواهیم رسید. 
سردار ســالمى تصریح کرد: ما نمى توانیم بدون قوى 
بودن مستقل باشــیم و دشــمن ما را رها نمى کند و ما 
نیز نباید آن را رها کنیم و باید او را همه جا تعقیب کنیم. 
سردار سالمى قدرت هاى استکبارى عالم را مورد خطاب 
قرار داد و عنوان کــرد: قدرت هاى عالــم بدانند اگر با 
سرنوشــت ملت ایران بازى کنند با سرنوشت آنها بازى 

مى کنیم.

نشست خبرى حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى با 
خبرنگاران داخلى و بین المللى پس از حدود دو سال قهر با 

اصحاب رسانه در 22 مهر برگزار مى شود.
به گزارش «آنا»، پرویز اســماعیلى، معــاون ارتباطات 
دفتر رئیس جمهور در توییتى به برگزارى نشست خبرى 
رئیس جمهور با اصحاب رسانه اشاره کرد و نوشت: «نشست 
خبرى دکتر روحانى رئیس جمهور با نمایندگان رسانه هاى 
داخلى و بین المللى، بعد از ظهر دوشــنبه 22 مهر ماه 98 
برگزار خواهد شد». این نشســت در حالى برگزار مى شود 
که آخرین نشست خبرى حسن روحانى با اصحاب رسانه 
به 17 بهمن 1396 باز مى گــردد و در این مدت 20 ماهه 

رئیس جمهور هرگز با اصحاب رسانه رودررو گفتگو نداشته 
و به پرسش هاى آنها پاســخ نداده است. در صورتى  که در 
این مدت اتفاقات، تحوالت و فرازوفرودهاى بسیارى در 
کشور رخ  داده که مردم انتظار داشــتند، رئیس جمهور با 
برگزارى یک نشست خبرى به پرسش هاى خبرنگاران و 
دغدغه هاى عموم مردم پاسخ دهد. البته حسن روحانى در 
این فاصله زمانى گفتگوى تلویزیونى و یا در قالب سفرهاى 
استانى، سخنرانى انجام داده است اما تمامى آنها، انفرادى 
بوده تا گفتگومحور و اینکه درباره مشکالت و نگرانى هاى 
مردم و نیز پرسش هاى متعدد خبرنگاران کمتر سخن به 

میان آمده است.

فرمانده سپاه: قدرت ما 
توقف ناپذیر است

نشست خبرى «روحانى» 
پس از 20 ماه

مهران دیگر جا ندارد
  عصر ایران| فرمانــده انتظامى ایالم 
گفــت: به دلیــل ازدحــام جمعیت در شــهر 
مهران، زائران اربعیــن خودروها را در ورودى 
شــهر مهران پارك کنند. سردار نورعلى یارى 
اظهار کــرد: رانندگان زیادى بــا خودروهاى 
شــخصى خود وارد مهران شــدند، به لحاظ 
اینکه ظرفیت شــهر مهران کامــًال تکمیل 
است دیگر جایى براى پارك کردن هم وجود 
نــدارد. وى تصریح کرد: در یک مورد شــاهد 
تردد بیــش از 122 هزار زائر در 24 ســاعت 

بودیم.

کوفته تبریزى 
در کنار آنجلینا!

سحر قریشــى مانند دیگر    ایران آرت |
سلبریتى ها، بى توجه به موج انتقادات نسبت 
به کپى بودن لباس اخیــرش در آیین رونمایى 
فیلم «درخونگاه»، صفحه شــخصى اش را با 
فیلمى از مراحل آرایش و گریم «آنجلینا جولى» 
تازه کرده اســت. نکته جالب توجه این پست 
کامنت هاى پاى آن اســت. هواداران به جاى 
اظهار نظر درست و حسابى درباره گریم آنجلینا 
یا هر چیز مرتبطى بــا موضوع، یا قربان صدقه 
مى روند، یا فحاشى مى کنند و اغلب تبلیغ کار و 
حرفه خود را انجام مى دهند. مثل کامنت کسى 
که یکى خیلى اساسى طرز تهیه کوفته تبریزى 
را آموزش داده است. این کامنت بسیار دقیق و 
طوالنى را دو بار هم گذاشته تا باقى کامنت ها، 
نیست و نابود شــوند و فقط خودش تکى دیده

 شود!

قطع یارانه
 600 هــزار نفر 

بهروز بنیادى، نماینده    اعتمادآنالین |
کاشــمر و عضو کمیســیون بهداشت مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به روند قطع یارانه 
ثروتمندان ادامه داد: در مورد نحوه قطع یارانه 
دهک هاى بــاالى جامعه کــه در حال حاضر 
صورت مى گیرد تــا االن هم یارانه حدود 600 
هزار نفر قطع شــده اســت و طبــق آمار یک 
درصدى از افراد که یارانه شــان حذف شــده 
معترض هســتند. بنیادى گفت: گردش هاى 
مالى بیــش از ده میلیــارد ریال افــراد جزو 
مواردى اســت که یارانه شــان حذف خواهد 

شد. 

کاهش شدید مصرف 
اینترنت 

  تابناك | پس از مســدود شدن امکان 
دانلود از شمارى از وبســایت هاى دانلود فیلم، 
انگشت اتهام به ســمت برخى وبسایت هاى 
مجاز و غیررایگان دانلود فیلم و سریال رفت اما 
ارزیابى ها نشان مى دهد این مسدودسازى براى 
عقبه این وبسایت ها یعنى آى اس پى ها پرهزینه 
بوده و ترافیک اینترنت دســتکم در تهران به 
شدت کاهش یافته اســت. با این اوصاف، این 
پرسش مطرح مى شود، چه مجموعه یا سازمانى 
ممکن اســت از شــرایط تازه نفع بیشــترى

 ببرد؟

پوشش اربعین 
با 3000 خبرنگار 

  فارس| دبیر ســتاد مرکزى اربعین با 
اشــاره به برنامه ریزى ها به منظور رفاه زائران 
و ارتقاى ظرفیت هاى موجــود گفت: بیش از 
3000 نفر از اصحاب رســانه از کشورمان در 
ایران و عراق حماسه اربعین را پوشش مى دهند. 
امیدواریم زائران حســینى از ایــن فرصت به 
خوبى اســتفاده کنند و نه تنها وحدت ایران و 
عراق بلکه جلوه هاى اربعین را به رخ جهانیان

 بکشانند.

فیلتر انتخابات را 
تنگ نکنیم

حجت االسالم و المســلمین حسن    انتخاب |
روحانى با اشــاره به اینکه بهتریــن مجلس در طول 
تاریخ انقالب اســالمى مجلس اول بود، اظهار کرد: 
در آن مجلس، نظارت به این شــکل وجود نداشت و 
حتى شــوراى نگهبان و این همه دفاتر نظارتى وجود 
نداشــت و همه از جناح هاى مختلف آمدند و ثبت نام 
کردند؛ حتــى منافقین هــم در آن انتخابات ثبت نام 
کردند. همچنین گروه هایى ماننــد دفتر هماهنگى، 
نهضت آزادى و جبهه ملى نیز ثبت نام کردند و بهترین 
انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید اینقدر 
سختگیرى کرده و فشــار بیاوریم و فکر کنیم هر چه 
این فیلتر را تنگ تر کنیم، نتیجــه مثبت ترى خواهد

 داشت.

پدران معنوى
  ایسنا| فرمانــدار شاهین شــهر، ائمه جمعه 
را پدران معنوى جامعه دانســت. اسفندیار تاجمیرى 
در آیین معرفى امام جمعه جدید شاهین شــهر، اظهار 
کرد: ائمه جمعه نقش پدران معنوى جامعه را بر عهده 
دارند و تبیین کنندگان اخبار، وقایع، بایدها و نبایدها، 
نیازهاى خبرى و اطالع رســانى در حوزه سیاســى، 
اجتماعى، دینى و زمینه ساز انسجام، وحدت و پویایى 

میان آحاد مردم در جامعه هستند.

على مطهرى نامزد مى شود؟
  فارس| على مطهــرى، نماینده مردم تهران 
در مجلس در پاســخ به این ســئوال که آیا از حوزه 
انتخابیه تهران کاندیدا خواهید شــد یــا خیر، عنوان 
کرد: روشــن نیســت. بنده در حال ارزیابى هســتم 
که اصًال بــراى مجلس بیایم یا خیــر. وى همچنین 
در پاســخ به این ســئوال که گفته مى شود در لیست 
نمایندگان تهران که قرار اســت سر لیست آن عارف 
باشــد قرار مى گیرد، افزود:  اصًال مــن چنین چیزى

 نشنیدم.

استقبال مى کنیم
  تسنیم| محمــود واعظــى، رئیــس دفتر 
رئیس جمهور در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد هاى 
عربستان براى عادى ســازى رابطه با ایران گفت:  ما 
فکر مى کنیم االن با توجه به شــرایطى که در منطقه 
وجود دارد عربستانى ها به این نقطه رسیدند که جنگ 
نمى تواند سرنوشــت را تعیین کند. مــا از این موضع 
اســتقبال مى کنیم. از موضع حوثى ها و آتش بس هم 
استقبال مى کنیم و اگر عربستانى ها در موضوع روابط 
با ما و حل مشکل یمن جدى هستند آن را گام مثبتى 

تلقى مى کنیم.

چهارشنبه سفید ریشه کن شد
  فارس| فرمانده انتظامى پایتخت تصریح کرد: 
پلیس، گزارش باند ها و شبکه هاى سازمان یافته اى را 
که تالش مى کنند تا حیا را در جامعه از بین ببرند مورد 
بررسى قرار داده و توانسته تمامى این باند ها را منهدم 
کند؛ گروه 8 مارس، چهارشــنبه سفید و نه به حجاب 
اجبارى هم اکنون ریشه کن شــده اند. سردار حسین 
رحیمى تأکید کرد: حتى اگر صبح تا شب به ما چوب و 
سنگ زده و فحش بدهند ما تا آخرین نفس به مسیر 

خود ادامه خواهیم داد.

قاضى سراج: برکنار نشدم
رئیس سابق سازمان بازرســى کشور با    پانا |
بیان اینکه از سال 96 چندین بار از سمت خود استعفا 
کرده است، تأکید کرد که بر کنار نشده و خودش استعفا 
کرده است. ناصر سراج ادامه داد: من و آیت ا... رئیسى 
37 سال اســت که با هم همکارى مى کنیم و ممکن 
است سر اســتعفا یک ناراحتى و نگرانى اى هم براى 
ایشان پیش آمده باشد  اما به هر حال چون فشار خیلى 
سنگین بود، گفتم که یک جوان بیاید که بتواند کار را 

بهتر انجام دهد.

خبرخوان

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به خبر منتشره در باره 
بستن یکى از پارك هاى تهران براى حضور همسر وزیر 
امور خارجه اظهار کرد: همسر آقاى دکتر ظریف، رئیس 
انجمن زنان دیپلمات اســت که مراســمى را با حضور 
همسران 38 سفیر و دیپلمات خارجى در بوستان مذکور 
برنامه ریزى کرده و شهردارى منطقه از روى محبت پارك 

را در طول برگزارى آن برنامه تعطیل کرد. 

سید عباس موسوى افزود: دکتر ظریف از این اقدام بى خبر 
بوده و پس از اطالع به شدت با آن مخالفت کرده است 
و دســتور داده که از این به بعد چنین اقدامات ناموجهى 
که حقوق شهروندان را خدشــه دار مى کند تکرار نشود. 
 سخنگوى دســتگاه دیپلماســى همچنین گفت: دکتر 
ظریف و همسرشان از تمامى شهروندان و بانوان محترم 

تهرانى پوزش مى خواهند.

حجت االســالم محمدجواد باقرى، امام جمعه اسالم، در 
گفتگویى درباره ارتباط مردم با روحانیت گفت: همیشــه 
روحانیت را در یک هاله و قاب شیشه اى دیده اند که نمى شود 
به آن نزدیک شــد. نه، خیلى راحت مى شود به روحانیت 
نزدیک شد. به گزارش «اعتماد آنالین»، برخى از مهمترین 

بخش هاى این گفتگو به شرح زیر است:
■ امروز طالق گرفتن از فســخ معامله پراید هم راحت تر 

است.
■ گفتند حاج آقا شما حرف هاى جدید مى زنید، گفتم همان 

حرف هایى را که هست با زبان جدید بیان مى کنم.
■مطلب خطبه که کلیشــه اى و تکرارى شد مردم خسته 

مى شوند.
■ کاسه کوزه ها را سر روحانیت مى شکنند؛ یعنى هر اتفاقى 
مى افتد مى گویند شــما کردید. نمى توانیــم بگوییم تمام 

روحانیت به همین شکل عمل مى کنند.
■ در خیابان هاى کشــورمان هر روز از این جشــنواره ها 
مى بینیم. صد تا «جنیفر» مى بینیم، صد تا «تیلور سوئیفت» 
مى بینیم، صد تــا « نیکى میناژ» مى بینیــم. اینها همه در 

خیابان مانور مى دهند. خب چه خبر است اینجا؟!
■ ما هم همان هواى آلوده را استشمام مى کنیم، ما هم مرغ 
را کیلویى 16 هزار تومان مى خریم. ما هم گوشت را کیلویى 

120 هزار تومان مى خریم.

نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شوراى اسالمى 
گفت: باید حادثه قطار زاهدان-تهــران با ارائه گزارش از 
ســوى همه بخش هاى دخیل در آن با دقت مورد بررسى 
قرار گیرد تا در نهایت با تحقیقات کارشناسى علت وقوع 

این حادثه روشن شود.
سید ابوالفضل موسوى بیوکى در گفتگو با «ایسنا» اظهار 
کرد: بر اساس گزارش ها بیش از 170 پیچ از ریل راه آهن باز 
شده بوده که دو علت مى تواند داشته باشد. یا به قصد دزدى 
این کار انجام شده و یا مى تواند انگیزه خرابکارى پشت این 

ماجرا باشد. بر اساس گزارش نیروى انتظامى منطقه تاکنون 
باز شدن پیچ ها سابقه داشته اما بالفاصله ترمیم مى شدند. 
باید بررسى هاى دقیق انجام شود تا علت اصلى روشن شود.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: نیرو هاى امنیتى 
اظهار کردند که ماجرا امنیتى نبوده است اما از سوى دیگر 
شواهد نشان مى دهد تعداد پیچ هاى باز شده و قیمت آنها 
ارزش دزدى نداشته است. اکنون موضوع از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و باید تحقیقات و کار کارشناسى ادامه یابد تا 

دلیل اصلى این حادثه روشن شود.

وزیر امور خارجه پاکســتان در گفتگو با شبکه «الجزیره» 
با اشــاره به ناکامى رئیس جمهور آمریکا براى دستیابى به 
راهکارى براى حل اختالفات با ایــران اظهار کرد: «دونالد 
ترامپ» به همین دلیل از نخست وزیر پاکستان درخواست 

کرد در این زمینه نقش آفرینى کند. 
«شاه  محمود قریشى» افزود: ترامپ در حاشیه اجالس مجمع 
عمومى ســازمان ملل متحد خواهان کمک پاکستان براى 

تنش زدایى با ایران شد و «عمران خان» نیز در همین راستا 
رایزنى با مقامات ایران را آغاز کرد. عمران خان  پیش از این نیز 
در یک نشست خبرى با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور 
آمریکا گفته بود: ترامپ از من خواسته که موضوع تنش زدایى 
در منطقه را در دیدار با رئیس جمهور ایران مطرح کنم. وى 
افزود: پیش از این نیز «بن سلمان» از من خواسته بود درباره 

تنش زدایى بین تهران و ریاض رایزنى و میانجیگرى کنم.

روز دوشنبه در پى فوت یکى از شهروندان آبادانى، در مراسم 
تشییع جنازه در روستاى صیداویه آبادان اتفاقات عجیبى رخ 
داد. این مراسم شباهتى به سوریه و عراق در زمان حضور 
داعش پیدا کــرده بود به طورى که  افرادى با پوشــاندن 
صورت هایشان با در دست داشتن سالح گرم به مدت دو 
ساعت دســت به تیراندازى زدند. این افراد با سالح هاى 

 کالشــینکف، برنو، کلت و همچنین سالح هاى شکارى 
اقدام بــه تیراندازى مى کردند که ایــن امر باعث رعب و 

وحشت در میان اهالى روستا شد.
انتشار فیلم تیراندازى هاى مراسم در فضاى مجازى باعث 
واکنش ها و نارضایتى مردم شد. در تیراندازى هاى صورت 

گرفته بیش از 1000 گلوله با انواع سالح ها شلیک شد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهــور آمریکا بار دیگر یکى از 
توییت هاى عجیب خود را منتشر کرد. او نوشت: «من فکر 
مى کنم «هیالرى کلینتون» خبیث باید وارد رقابت هاى 
انتخاباتى شود. فقط به یک شــرط. اینکه تمام جنایات و 
تخلفات خود را توضیح دهد از جمله اینکه چرا و چگونه 33 

هزار ایمیل را پس از دریافت احضاریه حذف کرده است!»
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، هیالرى کلینتون 
نیز ساعاتى پس از انتشار این پیام توییترى ضمن حضور در 
برنامه «نیوز آور» از شبکه «PBS» به توییت ترامپ پاسخ 

داد و به شوخى گفت: «شاید به یک بازى برگشت نیاز باشد. 
بدیهى است که من مى توانم دوباره او را شکست دهم.» 
وزیر خارجه پیشین آمریکا ادامه داد: «چنین توییت هایى 
روش اوســت. درباره هیچ موضوعى به اندازه ایمیل هاى 
من تحقیق نشده است. ما همه او را مى شناسیم. او یا دروغ 

مى گوید یا هذیان ویا هر دو.»
کلینتون پیش از آن در پیامى توییترى نیز پاسخ ترامپ را 
داده بود. او نوشت: «مرا وسوسه نکن، سرت به کار خودت 

باشد.»

«سوزان رایس»، سفیر اســبق آمریکا در سازمان ملل 
متحد در دوران ریاســت جمهورى «باراك اوباما» در 
کتاب خاطراتش که به تازگى منتشــر شده ادعا کرده با 
محمد خزاعى، ســفیر و نماینده اسبق ایران در سازمان 

ملل متحد دیدار کرده است.
به گزارش رکنا،  رایس در بخشى از کتابش نخستین دیدار 
خود با خزاعى را اینطور شرح مى دهد: «نخستین مالقات 
من با سفیر ایران [در سازمان ملل متحد] از یک روز بعد 
از ظهر در شهر نیویورك، در روز روشن شروع شد.» وى 
اضافه کرد: «به جاى پیدا کردن کنجى ساکت در سازمان 
ملل که موجب حیرت همه مى شد یا میزبانى از او در مقر 
نمایندگى آمریکا که پر از روزنامه نگار بود قرار شــد در 

محل اقامتش با ایشان مالقات کنم.»
سوزان رایس بعد از نوشتن اینکه به محل اقامت خزاعى 
مراجعه کرده نوشته اســت: «به آرامى سمت در رفتیم و 
زنگ را به صدا درآوردیم که معمول ترین کار ممکن بود. 
دستیار سفیر جواب داد و سفیر، پایین پله ها با ما سالم و 
احوال پرسى کرد. دست هایم را بیرون آوردم تا با او دست 
بدهم- همان  کارى که روزى چندین بار در سازمان ملل 
انجام مى دهم- ولى او خودش را جمع کرد و دستش را 
روى سینه اش قرار داد. بعد یادم آمد که مردهاى مذهبى 

ایران با زن ها دست نمى دهند.»
رایس در ادامه نوشته است: «سفیر ایران محمد خزاعى 
بود؛ یک فــرد تحصیلکرده در آمریکا که ســابقًا عضو 
مجلس ایران و نماینده این کشور در بانک جهانى بود.» 
رایس یادآورى کرده «پانیت تالوار»، کارشــناس ارشد 
مسائل خلیج فارس در شوراى امنیت ملى آمریکا او را در 

این مالقات همراهى کرده است.
ســوزان رایس در بخش دیگرى از کتاب به محورهاى 
مســائل مطرح شــده در دیدارها و گفتگوهاى ادعایى 
خود با محمد خزاعى هم اشاره کرده است. او مى نویسد: 

«بســیارى از مالقات ها و تماس هاى تلفنى گاه گاه من 
با ســفیر ایران، براى رد و بدل کــردن پیام هایى میان 
پایتخت هاى دو کشــور یا رایزنى درباره مسائل انجام 

مى شد.»
رایس اضافه مى کند: «من دنبال آزادى ســه کوهنورد 
آمریکایى بازداشت شده در ایران که سرانجام آزاد شدند، 
بودم؛ ضمن اینکه مى خواستم آنها «رابرت لوینسون»، 

مأمور اسبق FBI را که از سال 2007 در ایران ناپدید شده 
و هنوز هم مفقود است برگردانند.»

وى مدعى شده است: «خواستار اتمام حمالت نیروهاى 
ایران به پرسنل ارتش آمریکا در عراق شدم و عزم آمریکا 
براى تالفى آن حمالت را به آنها منتقل کردم. از طرف 
وزارت دفاع آمریکا پیشــنهاد راه اندازى یک هاتالین 
نظامى میان نظامیان دو کشــور به منظور جلوگیرى از 

درگیرى هاى ناخواسته در خلیج [فارس] را مطرح کردم 
که ایران آن را نپذیرفت. گاهى مجبور بودم گالیه هاى 
خزاعى دربــاره شــنودهاى FBI  از او و همکارانش در 
نیویورك را تحمل کنم. اغلب درباره برنامه هســته اى 
ایران رایزنى مى کردیم و هشــدار مــى دادم که آمریکا 
متعهد به متوقــف کردن این برنامه با هــر ابزار ممکن 

است.»

 سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد افشا کرد

دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورك

عذرخواهى ظریف و همسرش از بانوان تهرانى

 «جنیفر لوپز» در خیابان هاى ایران دوباره ماجراى هیالرى و دونالد!

نه امنیتى بود، نه ارزش دزدى داشت اما ...

درخواست «ترامپ» از پاکستان براى رایزنى با ایران

شلیک 1000 گلوله در مراسم تشییع جنازه!
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قربانى آتش سوزى 
فرمانده انتظامى شهرسـتان نجف آباد گفـت: با تماس 
یکى از شهروندان با سـامانه 110 مبنى بر آتش سوزى 
طبقه دوم منزل مسکونى در نجف آباد، گشت انتظامى 
کالنتـرى 12 این شـهر به محل اعزام شـد. سـرهنگ 
محمدحسین باباکالنى با اشاره به سوختگى کامل طبقه 
دوم این منزل مسـکونى، افزود: در پى شـدت این آتش 
سوزى، دختر 20 ساله سـاکن در این واحد مسکونى، بر 
اثر شدت جراحات ناشـى از سوختگى جان باخت. وى با 
بیان اینکه این حادثه سـه شـنبه 16 مهر رخ داده است 
گفت: کارشناسان آتش نشانى در حال بررسى علت این 

حادثه هستند.

تدوین سند 5 ساله 
شهردارى گلپایگان

شهردار گلپایگان از تدوین سند چشم انداز پنج ساله این 
شـهر خبر داد. پیمان شـکرزاده اضافه کرد: اتمام پروژه 
آزادسـازى بلوار امام رضا(ع) و خیابان شهید مطهرى و 
باغ بانوان در اولویت اقدامات شهردارى قرار دارد. وى با 
بیان اینکه سیستم دفع آب هاى سطحى در شهر کامل 
نیست، افزود: بخشـى از پروژه دفع آب هاى سطحى در 
منطقه مسـکن مهـر و کانال الهوتـى به اتمام رسـیده 
اسـت. شـکرزاده گفت: بـه دنبال جـذب سـرمایه گذار 
بخش خصوصى براى احداث ترمینال در شهر گلپایگان 

هستیم.

تأثیر راه اندازى پلى اکریل در 
ایجاد اشتغال

نماینده خمینى شـهر در مجلس با اشـاره بـه راه اندازى 
شرکت پلى اکریل اصفهان، اظهار کرد: بخشى از شرکت 
پلى اکریل فعالیت خود را شروع کرده است و افراد در آنجا 
مشغول به کار شده اند، که اگر به راه اندازى بخش دوم آن 
کمک کنند، قطعاً در ایجاد اشتغال تأثیرگذار است. سید 
محمدجواد ابطحى در ادامه افزود: راه اندازى این شرکت 
و برخى از شرکت هاى دیگر در سال رونق تولید یک کار 
مفید و مثبتى بوده اسـت که باید در سـال هاى گذشـته 

چنین اتفاقى مى افتاد.

تکمیل و آماده سازى مرکز 
محله گلبهار 

قرارداد تکمیل و آماده سازى مرکز محله گلبهار براى رفاه 
شهروندان بهارستان امضا شد. به گزارش روابط عمومى 
شرکت عمران بهارسـتان، پیمانکار این طرح قرار است 
در این مرکز محله مجموعه هاى ورزشـى شامل زمین 
فوتبال مجهز به چمن مصنوعى و تنیس، زمین اسکیت و 
مجموعه تفریحى شامل محوطه بازى کودکان، فضاى 
سبز و پیاده راه  براى رفاه شهروندان محله گلبهار ایجاد 
کند. تا یکسـال دیگر در این مرکز محله به مساحت 17 
هزار مترمربع بـا 30 میلیارد ریال اعتبـار مجموعه هاى 

ورزشى و تفریحى احداث مى شود.

فعالیت غیر مجاز 10 درصد 
اصناف

فعالیت حـدود 10 درصد از اصنـاف اصفهـان غیر مجاز 
است. رئیس اتاق اصناف اصفهان بیش از صد هزار واحد 
صنفى را در این شهر فعال دانسـت و گفت: جابه جایى و 
فعالیت بدون کسـب از تخلف هاى واحدهاى صنفى در 
بازرسـى هاى روزانه اسـت. رسـول جهانگیرى، آمار 10 
درصدى فعالیت غیرمجاز واحدهاى صنفى را به نسـبت 
فعالیت واحدها نگران کننده بیان کرد و افزود: به زودى میز 
خدمت فرماندهى انتظامى ویژه اصناف راه اندازى مى شود.

انتصاب امام جمعه جدید 
شاهین شهر

شـوراى سیاسـتگذارى ائمـه جمعـه کشـور در حکمى 
حجت االسالم قاسم هاشمى که پیش از این امام جمعه 
قهدریجان بود را به امامت جمعه شاهین شهر منصوب 
کرد. در شهرستان شاهین شـهر و میمه پنج نماز جمعه 
در شهرهاى شـاهین شـهر، گز، گرگاب، میمه و وزوان 

برگزار مى شود.

خبر

نماینده فالورجان در مجلس با اشاره به وضعیت اشتغال 
 گفت: براساس صحبت هاى استاندار و مدیرکل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعى 2/5 درصد از نرخ بیکارى در اســتان کم 
شده اما وضعیت بیکارى در فالورجان در این آمار تناقض 

را نشان مى دهد.
حجت االسالم سید ناصر موســوى الرگانى با اشاره به 
تناقض در آمار اعالم شــده با نرخ بیکارى در شهرستان 
فالورجان عنوان کرد: در شهرستان فالورجان این حالت 
وجود ندارد و آمار بیکارى آن خیلى باالتر از چیزى است 

که براى استان اعالم شده است.
رئیس مجمع نمایندگان  اصفهان با اشاره به اقدامات انجام 

شده در مجلس شوراى اســالمى براى ایجاد اشتغال و 
کاهش نرخ بیکارى، افزود: براى رفع بیکارى، قوانین رفع 
موانع تولید و تضمین کسب وکار در مجلس تصویب شده 
و در این دوره نیز نمایندگان با اذن رهبرى، یک میلیارد و 
500 میلیون دالر از صندوق توسعه ملى براى اشتغال در 

روستا درنظر گرفته اند.
وى مبحث بیکارى جوانان تحصیلکرده و از تحصیل مانده 
را از مهمترین مشکالت کشور برشمرد و گفت: این مشکل 
آنقدر حاد است که رهبر معظم انقالب فرمودند «خجالت 
بنده از جوانى که دست خالى شب به منزل مى رود خیلى 

بیشتر است» و متذکر به اشتغال جوانان شدند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از ارائه تسهیالتى همچون 
کمک به واحدهاى تولیدى براى ترخیص به موقع و آسان 
کاالهاى مورد نیاز آنها به ویژه مواد اولیه خطوط تولید خبر داد.
رسول کوهستانى پزوه در حاشیه بازدید از واحدهاى تولیدى 
مختلف گروه صنعتى انتخاب از جمله حایر آســا، حایر فوم، 
حایر پالست، ضمیر مطهر، ارکان ساختار و آزمایشگاه هاى 
تخصصى این مجموعه با اشاره به نامگذارى امسال توسط 
مقام معظم رهبرى به نام رونق تولیــد، اظهار کرد: گمرك 
در راســتاى حمایت از تولید داخلى، رفع موانع و مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بســته هاى حمایتى ارائه 
کرده است. وى در مورد حمایت هاى گمرك از فعاالن مجاز 

اقتصادى گفت: هم اکنون 13 شــرکت از استان اصفهان 
در لیست فعاالن مجاز اقتصادى قرار دارد همچنین در سه 
ماه اخیر 9 شرکت دیگر از اســتان نیز به جمع فعاالن مجاز 
اقتصادى اضافه شــدند. مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
افزود: یکى از مهمترین مزیت هــاى فعال مجاز اقتصادى 

استفاده یکساله از ضمانتنامه هاى بانکى است.
قائم مقام گروه صنعتى انتخاب نیز گفت: با اطالع رســانى 
صورت گرفته توسط گمرك اصفهان در ماه هاى اخیر یکى از 
شرکت هاى هلدینگ گروه انتخاب فعال مجاز اقتصادى شده 
و در آینده نزدیک چند شرکت دیگر از این هلدینگ فعال مجاز 

اقتصادى خواهند شد.

آمادگى گمرك براى ارائه 
تسهیالت به واحدهاى تولیدى

تناقض گویى در اعالم کاهش 
نرخ بیکارى در استان

نشســت تخصصى آموزش روش هاى شناســایى اموال 
قاچاقچیان مواد مخدر ویژه دست اندرکاران امور شناسایى 
استان اصفهان در سالن اجتماعات برق منطقه اى اصفهان با 

حضور مسئوالن و دست اندرکاران برگزار شد.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و جرائم 

سازمان یافته در این نشست تخصصى در خصوص اهمیت 
شناسایى اموال و مبارزه با بنیان هاى مالى قاچاقچیان مواد 
مخدر گفت: در گذشته قوانینى براى ضربه زدن به قاچاقچیان 
مواد مخدر بود، ولى در رویکرد جدید نوع مبارزه با قاچاقچیان 

مواد مخدر به سوى برخورد با اموال قاچاقچیان رفته است.
ســعید عمرانى افزود: 90 درصد مواد مخدر تولید شــده در 

کشورهاى همسایه شــرقى، از ایران و هشــت گذرگاه ما 
عبور مى کند و ما نیز درصدد تقویت این مواضع هســتیم. 
این در حالى است که گردش مالى سالیانه مواد مخدر 200 
هزار میلیارد تومان است که پول کمى نیست که بتوان از آن 
گذشــت. وى با بیان اینکه ما در ایران، مافیاى مواد مخدر 
نداریم، گفت: البته عواملى متصل به تشکیالت مافیایى مواد 

مخدر، ممکن است باشند ولى در کشورمان فرصت خودنمایى 
به آنان داده نشده و نمى شود و در حقیقت در مافیاى جهانى، 
مهره قابل اتکا به حساب نمى آیند. معاون دادستان کل کشور 
در امر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته اظهار کرد: 
اعتقاد دارم اگر قانون جامع پولشــویى در کشور به درستى 
انجام مى شد شاید بسیارى از مشکالت در این حوزه برطرف 
مى شد. عمرانى افزود: به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمى، 
امروز باید کمر قاچاقچى شکسته شود که اگر اینگونه نشود 
آنان در موقعیت هایى به دولتمردان نزدیک مى شوند و فساد 
ایجاد مى شود که در این راستا هوش و ذکاوت قاضى حرف 
اول را مى زند. وى مبارزه با مــواد مخدر در روش هاى قبلى 
را فرسایشى دانســت و گفت: باید طرحى نو درانداخت و با 
روش هاى جدید حوزه مواد مخدر را کنترل کرد و هوشــیار 
بود تا مردم طعم شــیرین عدالت در حکومت اســالمى را 

بیشتر بچشند.
اســتاندار اصفهان نیز به عنوان رئیس شــوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: متأسفانه نقل 
و انتقال بیــش از 75 درصد تریــاك و 30 درصد هروئین و 
مرفین جهانى، در ایران انجام مى شــود که این آمار بسیار 

تکان دهنده است.
عباس رضایى افزود: بر اســاس اعالم ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر، سالیانه مواد مخدر 200 هزار میلیارد تومان به اقتصاد 
کشور ضرر مى زند و این با 11/7 درصد تولید ناخالص ملى 
برابرى مى کند. وى ادامه داد: در سال 81، ضرر مواد مخدر 
به کشــور ده هزار میلیارد تومان بود که امروز به 200 هزار 
میلیارد تومان رسید که از این میزان، 80 هزار میلیارد تومان 
آن از ســوى مصرف کنندگان مواد مخدر به نظام تحمیل 
شده است و این نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر است. ثروت 
انبوهى که نه تنها چشم قاچاقچیان، بلکه دیگر عوامل آنها 

را کور کرده است.
اســتاندار اصفهان مى گوید: قاچاقچیان مــواد مخدر براى 

سرپوش گذاشــتن روى عواید مالى، به سمت تطهیر این 
پول هاى کثیف رفته و جامعه را دچار پولشویى مى کنند.

رضایى مافیــاى مواد مخــدر را داراى اتاق فکــر و برنامه 
استراتژیک و دقیق دانست و گفت: من دریافتم که قاچاقچیان 
مواد مخدر داراى هوش سیاه هستند که بسیار چشمگیر است 
و اگر این هوش آنان در مســیر درست به کار گرفته مى شد 

مى توانستند فناورى هاى خوبى به همراه داشته باشند.
استاندار اصفهان گردش مالى سالیانه مواد مخدر در جهان 
را 1500 میلیــارد دالر بیان کرد و گفت: طبیعى اســت که 
قاچاقچیان مواد مخدر در رأس این هرم بوده و واردکننده مواد 
مخدر به کشور باشند که کار آنها نیز پولشویى است و مى تواند 
سایر بخش ها را آلوده سازد. وى ادامه داد: در استان اصفهان 
در شش ماه اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 97، 
در کشف 21 درصد و در دستگیرى قاچاقچیان 20 درصد رشد 

داشتیم و این هشدارى جدى است.
 دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان اصفهان هم به 
انگیزه هاى قاچاقچیان مواد مخــدر علیرغم در نظر گرفتن 
مجازات هاى ســنگینى براى آنها چون اعدام اشــاره کرد و 
گفت: گردش مالى 200 هزار میلیارد تومانى مواد مخدر براى 
قاچاقچیان وسوسه انگیز است و براى مبارزه با آنها باید روى 
نقطه امیدشان که به دست آوردن اموال باد آورده است کار شود. 
على اصفهانى مى گوید: قاچاقچیان معموًال حرفه اى عمل 
کرده و پول ها را به سکه، ارز، ملک و خودرو تبدیل مى کنند تا 
منشأ درآمد پاك شود. بنابراین باید براى شناسایى این افراد 
حتى قبل از تشکیل پرونده و بعد از آن اقداماتى صورت گیرد. 
وى با ارائه گزارشى از کشفیات مواد مخدر در شش ماهه سال 
جارى گفت: در استان اصفهان در شش ماه سال جارى حدود 
25 ُتن انواع مواد مخدر سنتى و غیردارویى کشف شد و 336 
نفر قاچاقچى، 4700 نفــر توزیع کننده، 650 نفر حامل مواد 
مخدر، 4000 نفر نگهدارنده مواد مخدر و 4700 معتاد و در 

مجموع بیش از 14 هزار نفر دستگیر شدند. 

در نشست تخصصى آموزش روش هاى شناسایى اموال قاچاقچیان در اصفهان عنوان شد

در ایران مافیاى مواد مخدر نداریم

معاون دفتر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت 
نیرو در مراسم رونمایى از مرکز عملیاتى اکیپ غواصى 
منطقه مرکزى جنوب کشــور گفت: در سال گذشته 
از سوى وزیر نیرو دســتورالعمل تشکیل اکیپ هاى 
غواصى براى شرکت هاى تابع وزارت نیرو صادر شد 
و تاکنون اکیپ هاى غواصى منطقه مرکزى شمال 
غرب در زنجان و منطقه مرکزى جنوب کشــور در 

اصفهان تشکیل شده است.
جهانبخشــى تصریح کرد: دفتر پدافنــد غیرعامل 
و مدیریــت بحــران وزارت نیرو درصدد اســت تا 
پایان ســال در چهار الى پنج منطقه دیگر در کشور
 اکیپ هاى غواصى راه اندازى کند این درحالى است 
که همه شرکت هاى تابع وزارت نیرو ملزم به تشکیل 

اکیپ هاى غواصى هستند.
وى گفت: تشکیل اکیپ هاى غواصى تخصصى براى 
مهار حوادثى که  در زیر آب رخ مى دهد بسیار اهمیت 
دارد زیرا غواصان عــالوه برمهارت الزم در غواصى 
باید آشــنایى کامل بر تجهیزات و تأسیسات صنعت 

آب نیز داشته باشند.  
معاون دفترپدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت 
نیرو افزود: در قانون جدید مدیریت بحران کشــور 
عالوه بر مهار ســیالب ها، مهار تبعات خشکسالى 
نیز از وظایف مسئوالن امر در وزارت نیرو محسوب 

مى شــود همچنین تأمین آب و برق مــردم در هر 
شرایطى بر عهده وزارت نیرو است.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: قبل از ابالغ دســتورالعمل 
وزیر نیرو مبنى بر تشــکیل اکیپ هــاى غواصى در 
شــرکت هاى تابع وزارت نیرو، آبفا اصفهان اقدام به 

تشکیل اکیپ هشت نفره غواصى در اصفهان کرد.
هاشم امینى با اشاره به ضرورت تشکیل اکیپ غواصى 
در آبفا اصفهان خاطرنشان کرد: شرکت آبفا اصفهان 
در سال هاى اخیر با وقوع چندین حوادث سنگین در 
بخش آب و فاضالب روبه رو شد و براین اساس اکیپ 

غواصى در آبفا اصفهان تشکیل شد.
وى اعالم کرد: اکیپ غواصى آبفا اصفهان عالوه بر 
آموزش غواصى در حال گذراندن دوره هاى تخصصى 

در صنعت آبفا هستند. 
امینى با اشاره به راه اندازى مرکز بحران با تجهیزات 
مدیریت بحــران دراصفهان گفــت: در حال حاضر 
در صدد تشــکیل مرکز مدیریت بحران در اصفهان 
هســتیم این درحالى است که ماشــین بحران آبفا 
اصفهان مجهز به تمامى امکانات براى مهار بحران در 
کوتاه ترین زمان ممکن است همچنین در مهار بحران 
از پنل هاى خورشــیدى و تلفن هاى ماهواره اى نیز 

بهره مند مى شویم.

رونمایى از مرکز عملیاتى اکیپ غواصى 
منطقه مرکزى جنوب وزارت نیرو

تندیس واحد نمونه استاندارد در کشور به مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان اعطا شد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دستیابى به این موفقیت 
را نتیجه تالش و همت تمام کارکنان شرکت به ویژه 

پرسنل زحمتکش خط تولید و کنترل کیفیت دانست.
منصور یزدى زاده افزود: رعایت دقیق استانداردهاي 
محصول، صادرات، تنوع تولید،  همکاري با ســازمان 
ملى استاندارد  ایران، پیاده سازي شبکه هاي مدیریتی، 
امور پژوهش و آموزشی همچنین تولید مقاطع جدید 
ساختمانی و صنعتی با کیفیت باال از جمله ناودانی بال 
شــیب دار و بال موازي، تیرآهن بال پهن و بال شیب 
دار، میلگردهاي صنعتى متنوع از جمله شاخص هاي 
تعیین کننده در معرفی ذوب آهن به عنوان واحد نمونه 

کیفیت است.

ذوب آهن اصفهان واحد 
نمونه استاندارد در کشور

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
همچنان 39 مدرسه داریم که مدرسه سنگى است که 
باید اینها را هم که مدارس خطرآفرین هستند با کمک 

سازمان نوسازى مدارس از دستور کار خارج کنیم.
محمد اعتدادى در نشست خبرى خاطرنشان کرد: از 
ابتداى مهر ماه بیش از 920 هزار دانش آموز در همه 
مقاطع و دوره هاى تحصیلى در 7040 واحد آموزشى 
و بیش از 30 هزار کالس درس، سال تحصیلى جدید 

را آغاز کردند.
وى با بیان اینکه قبل از آغاز سال تحصیلى با کمبود 
شــدید نیرو مواجه بودیم و بیــش از 12 هزار و 700 
کسرى نیرو داشتیم، گفت: این مسئله مى طلبید که 
تالش شود با اتخاذ تدابیر و سیاست هاى مختلف این 
چالش را در استان اصفهان حل کنیم، سعى کردیم و 
تالش شد هیچ کالسى بدون معلم نباشد و مهر را با 

این شرایط شروع کردیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
اینکه 13 مدرسه کانکســى در استان اصفهان وجود 
دارد، گفت: 12 مدرسه کانکســى در فریدونشهر و 
یک مدرسه کانکسى هم در چادگان داریم که به دلیل 
اجراى عدالت آموزشى این کانکس ها در سخت ترین 
جاى جغرافیایى اســتان قرار گرفته و براى محروم 

نماندن کودکان از تحصیل بوده است.

وى در ادامه از این خبر داد که مدارس خشت و گلى 
از استان اصفهان حذف شــده است و مطرح کرد: اما 
همچنان 39 مدرسه داریم که مدرسه سنگى است که 
باید اینها را هم که مدارس خطرآفرین هستند با کمک 
سازمان نوسازى مدارس از دســتور کار خارج کنیم، 
البته 11 مدرسه از رده خارج شدند و فعًال دانش آموزى 
در اینها نیستند، مدارس ســنگى در فریدن، سمیرم، 

چادگان و کاشان واقع شده اند.
اعتدادى در ادامه همچنین خبر داد که مدرســه اى 
نداریم که علمک گازى روى دیوار مدرسه رفته باشد 
و بخارى نفتى داشته باشــد همه این مدارس در سه 
ماه تابستان گازکشى شــدند، بخارى نفتى همچنان 
در بعضى مدارس داریم اما بخارى چکه اى نداریم و 
با نظارت و آموزشى که داده مى شود تالش مى شود 

نگرانى هایى که در این رابطه وجود دارد رفع شود.
وى در رابطه با قبولى هاى کنکــور اصفهان مطرح 
کرد: استان اصفهان دو دانش آموز تک رقمى داشت 
اما همه کنکور این نیســت و مالك رتبه یک تا 10 
نیست، اصفهان رتبه سوم کنکور سراسرى را در کشور 
دارد، تالش و  وجدان کارى فرهنگیان باعث شده در 
شاخص هاى ارزیابى افت نداشته باشیم، آران و بیدگل 
فوق العاده رتبه دو رقمى داشته است و در رتبه هاى دو 

رقمى و سه رقمى جایگاه خوبى داشتیم.

آخرین وضعیت مدارس استان از زبان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

تحصیل در 39 مدرسه سنگى و 13 کانکس 

ساسان اکبرزاده

ضبط تله فیلــم «مجنون بى لیلــى» در اصفهان به 
روزهاى پایانى خود رسید.

مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان در بازدید از 
مراحل ساخت این تله فیلم گفت: این سومین تله فیلم 

تولید شده در یکسال گذشته در اصفهان است.
بهرام عبدالحسینى افزود: با ارائه 26 طرح به تهران و 
کسب جایگاه نخست کشور و امیدوارى براى تصویب 
حداقل نصف این طرح ها، گام بزرگى در حوزه تولیدات 
نمایشى، مستند و سریال در استان اصفهان خواهیم 
برداشت. در این تله فیلم که در ژانر دفاع مقدس است، 
30 بازیگر از جمله رضــا ایرانمنش و مهران هادى به 
کارگردانى جهانبخش سلطانى و تهیه کنندگى مجید 
عکاف زاده ایفاى نقش مى کنند. این فیلم داستان دو 
برادر است که در جنگ شیمیایى مى شوند و از هم دور 
مى مانند  و در شب خواستگارى دختر یکى از برادرها، 
خبر شــهادت برادر دیگر داده مى شود. «مجنون بى 
لیلى» به سفارش سیماى اســتان ها تا دى ماه آماده 

مى شود و در نوبت پخش از رسانه ملى قرار مى گیرد.

پایان فیلمبردارى «مجنون 
بى لیلى» در اصفهان

گرد و غبار و ریزگردهاى ناشــى از کانون هاى بحرانى 
فرسایش خاك و بیابان در اصفهان به گفته مسئوالن امر 
ساالنه حدود 2000 میلیارد ریال به بخش هاى گوناگون 

این استان خسارت وارد مى کند.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: تخریب محیط 
زیست، به خطر افتادن بهداشت و سالمت مردم، آسیب 
رسیدن به زیرساخت ها، خســارت  به پایگاه هاى نظامى 
مانند پایگاه هوایى هشتم شکارى، فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان، اراضى کشــاورزى، محورهــاى مواصالتى و 
شهرك هاى صنعتى و راه آهن از جمله پیامدهاى انتشار 

ریزگردها در استان است.
حســنعلى نریمانى اضافه کرد: 16 کانــون بحرانى به 

مســاحت یک میلیون و 92 هزار هکتار در این اســتان 
وجود دارد و بحرانى ترین آنها منطقه «سگزى» واقع در 
شرق کالنشهر اصفهان اســت که به دلیل وجود معادن 
و زمین هاى کشاورزى رها شــده، کوره ها و بیابان هاى 
طبیعى و محور شهرستان نایین به انارك در منطقه شرق 
به نام «دره ســرخ» از جمله کانون هاى مهم ریزگردها 

هستند.
نریمانى اضافه کرد: ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
باید براى معادن گچ و خاك که عاملى مهم در ریزگردها 

هســتند، برنامه مدونى داشــته باشد و ســازمان جهاد 
کشــاورزى راهکارى براى زمین هاى کشــاورزى رها 
شده که مى توانند منشأ انتشار گرد و غبار باشند تصمیمى 

اتخاذ کند.
نریمانى افزود: زمین هاى بیابانى در هشــت شهرستان 
واقع در شمال و شرق اســتان اصفهان قرار دارد که البته 
خاك و سطح نیمى از آنها در کاشان، اردستان، نطنز، خور 
و بیابانک تثبیت شده اما ســطح بیابان در برخوار، نایین، 

اصفهان و آران وبیدگل هنوز تثبیت نشده است.

2000 میلیارد ریال 
خسارت ساالنه ریزگردها
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فریماه فرجامى که سال هاســت مقابل دوربین 
سینما نرفته به عنوان بازیگر مهمان در «المینور» 
به کارگردانى داریــوش مهرجویى حضور خواهد 

داشت.
فرجامــى 33 ســال 
پیش مقابــل دوربین 
داریوش مهرجویى در 
فیلم «اجاره نشین ها» 
رفته بود و «المینور» 
دومین همکارى اش 

با مهرجویى است.
على نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصارى، 
بیتا فرهى، على مصفا، مهــرداد صدیقیان، بهناز 
جعفــرى، کاوه آفاق، رضا داودنــژاد، دیبا زاهدى  
و امــرا... صابرى از بازیگــران قطعى «المینور» 
هســتند. «المینور» بــه کارگردانــى داریوش 
مهرجویى بــا طراحى گریم عبدا... اســکندرى و 
مدیریت فیلمبردارى بهرام بدخشــانى، طراحى 
لباس گلناز گلشن، طراحى صحنه امیرحسین حداد، 
برنامه ریزى و دستیار اول کارگردان حمید غفارزاده، 
صدابردارى امیرحاتمى و دستیارى کارگردان امیر 
سیدى با مدیریت تولید فؤ اد بوربور و با نویسندگى 
مشترك وحیده محمدى فر و داریوش مهرجویى 
به تهیه کنندگى رضا درمیشــیان جلوى دوربین 

رفته است.

با پیوستن «هانده ارچل» به فیلم «مست عشق»، 
تازه ترین اثر ســینمایى حســن فتحى با حضور 
بازیگران ایرانى و ترکیه اى کلید خورد. این ستاره 
سینماى ترکیه، در فیلم سینمایى «مست عشق» 
ساخته حسن فتحى  نقش «کیمیا» را بازى خواهد 

کرد.
پیش تر نام شهاب حسینى، پارسا پیروزفر،  ابراهیم 
چلیکول و حســام منظور به عنوان بازیگران این 
فیلم اعالم شده بود. داستان فیلم «مست عشق» 
همزمان با دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى 

اتفاق مى افتد.

فرخ نعمتى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره مجموعه فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر به سریال «جشن سربرون» به کارگردانى مجتبى راعى پیوسته ام و قرار است به زودى جلوى دوربین این 

کارگردان سینما و تلویزیون قرار گیرم.
وى درباره نقش خود در سریال «جشن سربرون» اضافه کرد: نقش تقریباً متفاوتى را در این سریال بازى مى کنم، 
هنوز جلوى دوربین نرفته ام اما با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده حداقل یکسال درگیر این پروژه خواهم بود. 
این سریال جزو آثار الف محسوب شده و تولید طوالنى مدتى خواهد داشت، این اثر درباره جنبش مشروطه بوده و 

من نیز نقش خوبى را در آن ایفا مى کنم.
بازیگر سریال «والیت عشق» درخصوص سایر پیشنهاداتى که براى حضور در سینما داشته اضافه کرد: پیشنهاد 
زیاد است، گاهى پیشنهادات خیلى خوبى هم مى شود اما به شخصه عادت ندارم به طور همزمان در چندین کار 

فعالیت کنم و ترجیح مى دهم انرژى و تمرکز خود را صرفاً براى یک پروژه بگذارم. 
وى با اشاره به پیشنهاد حضور در فیلم ابراهیم حاتمى کیا تأکید کرد: دو ماه پیش ابراهیم حاتمى کیا براى بازى در 
فیلم «خروج» با من تماس گرفت، به دفترش رفتم و حتى صحبت هاى اولیه را انجام دادم اما متأسفانه به دلیل 

اینکه براى «جشن سربرون» آفیش شده بودم نتوانستم در «خروج» بازى کنم. 
نعمتى با تأکید بر توانایى حاتمى کیا در کارگردانى ســینما اذعان کرد: واقعًا متأسفم که 
نتوانستم در «خروج» حاتمى کیا بازى کنم، این فیلم فرصت جذابى براى من بود 
و به شدت دوست داشتم که کار با حاتمى کیا را تجربه کنم اما تعهد کارى باعث 

شد تا پروژه «خروج» را با وجود عالقه زیادى که داشتم رد کنم.
بازیگر فیلم سینمایى «سرو زیر آب» با اشاره به احتمال حضورش در جشنواره 
فیلم فجر خاطر  نشــان کرد: امسال البته در فیلم ســینمایى «پسرکشى» 

ســاخته محمدهــادى کریمــى به ایفــاى نقش جدیدتریــن 
پرداخته ام، در این فیلم با ژاله صامتى و نسیم ادبى 
همبازى هستم و احتمال مى دهم اثر خود را براى 

حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کند.

تفاهمنامه ســه جانبه طراحى و ایجاد شــهر دوستدار 
سالمند بین شهردارى اصفهان، شوراى ملى سالمندان 
کشور وابسته به ســازمان بهزیستى و صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد امضا شــد. همکارى و مشارکت در 
زمینه تدوین و اجراى طرح ارزیابى شهر دوستدار سالمند 
موضوع این تفاهمنامه اســت. بر این اساس ارزیابى و 
برنامه ریزى الگوى شهر دوستدار سالمند در تعدادى از 
محالت شهر اصفهان به صورت پایلوت انجام مى شود.
در مراسمى که به همین مناســبت با حضور مسئوالن 
بهزیستى، شهردارى، ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى، اعضاى شوراى شــهر و... برگزار 
شد شــهردار اصفهان گفت: امروز تفاهمنامه اى براى 
سالمندان که سرمایه هاى اصلى جامعه به شمار مى روند 
امضا شد و طبیعى است براى حفظ این سرمایه ها باید 

راه هاى صیانت از آنها پیدا شود.
قدرت ا... نوروزى با گله مندى از سازمان هایى که باید 
در این مراسم باشند و نبودند بر ورود همه دستگاه هاى 
مرتبط تأکید کرد و گفت: امروز همه دستگاه هاى مرتبط 
با سالمندان باید وظیفه خود را صحیح، منسجم و متحد 
انجام دهند تا پاسدارى از این سرمایه ها به طور صحیح 

پیش رود و به نتیجه مطلوب برسد.
وى با بیان اینکه از ابتداى فعالیت خود در شهردارى به 
استناد برنامه، به دنبال تحقق شهر فرهنگى بوده است، 
افزود: زیست پذیرى، زیســت فرهنگى از مؤلفه هاى 
اصلى یک شــهر فرهنگى اســت که براى تحقق آن، 
ناگزیریم همه گروه هاى سنى را واقع بینانه نگاه کنیم و 

وظیفه خود را در قبال آنها، صحیح انجام دهیم.
شهردار اصفهان که همزمان با روز جهانى کودك، در 

این مراسم ســخن مى گفت، افزود: در یکسال گذشته، 
اصفهان پایلوت اجراى شــهر کودك بود و ارتباطات 
بســیار خوبى با یونیسف داشــت به گونه اى که شهر 
دوستدار کودك شناخته شد و در شهر دوستدار کودك، 
باید از همه ظرفیت ها براى رشد کودکان بهره گرفت و 

ما نیز در این راستا حرکت کرده و پیش مى رویم.
نوروزى، سالمندان را نیز ســرمایه اجتماعى و نیازمند 
توجه بیشــتر دانســت و گفت: باید براى زندگى بهتر 
سالمندان برنامه ها و سیاست هایى مبنى بر دفاع از این 
گروه سنى داشــت و تالش کرد و در حقیقت این بدان 
معناست که ما براى هر گروه سنى متناسب با آن گروه 
باید برنامه ریزى داشته باشیم چرا که توجه ما به انسان 
است و باید به انســان در هر گروه سنى، جنس و با هر 
ایده اى خدمت کرد و یک خدمت هم شــهر دوستدار 

سالمند مى تواند باشد.
وى با بیان اینکه در توسعه پایدار، از مشارکت سالمندان 
در برنامه ریزى ها بهره خواهیم برد، گفت: در آینده ما با 
پدیده سالمندان مواجه هستیم و امروز باید با سالمندان 
طورى رفتار شــود که آینه اى براى جوانــان در آینده 
ترسیم شود و بدانند در ســالمندى، مکانى امن دارند و 

همه باید از این نگاه حمایت کنند.
***

معاون توانبخشى ســازمان بهزیســتى کشور و مدیر 
پروژه همکارى با صندوق جمعیــت ملل متحد هم با 
بیان اینکه اصفهان اولین شــهرى است که دوستدار 
سالمند به صورت آزمایشــى در آن اجرایى مى شود از 
همه دســت اندرکاران این اقدام قدردانى کرد و گفت: 
سالمندى روندى است که سال هاست گریبانگیر جامعه 
جهانى شــده و امروز در جهان یک میلیارد نفر سالمند 

باالى 60 سال هستند. این در حالى است که 10 درصد 
جمعیت کشورمان ســالمند بوده و تا سال 1430، از هر 
چهار ایرانى یک نفر ســالمند بوده و 25 درصد جمعیت 

کل کشور سالمند خواهند بود.
محمد نفریه افزود: روند رشــد جمعیت 1/3 درصد ولى 
افزایش سالمندى 3/4 درصد است و بیش از 80  درصد 
سالمندان در کشور مســتقل، 13 درصد نیازمند کمک 
و 5 درصد وابسته هســتند و سیاست دبیرخانه شوراى 
سالمندان پررنگ تر شدن حضور ســالمندان در بستر 
خانواده است تا مراکز سالمندى به نگهدارى سالمندان 

بدون سرپرست اختصاص یابد.
وى سالمندى را امرى میمون خواند اما گفت: باید براى 
این دوران آمادگى داشــت که ریشــه آن در کودکى و 

جوانى است و سالمندى موفق خواهد بود که نیازهاى 
دوران مختلف زندگى او برطرف شده باشد.

معاون توانبخشى ســازمان بهزیستى کشور مى گوید: 
بیش از 70 درصد ســالمندان در شــهر و 30 درصد در 
روستاها ســاکن هســتند بنابراین باید در شهر براى 
سالمندان سیاست هاى خاص مدنظر باشد تا از ظرفیت 

آنان براى توسعه کشور استفاده شود.
وى به دالیل انتخــاب اصفهان براى پایلوت شــهر 
دوستدار ســالمند هم گفت: ظرفیت فراوان کالنشهر 
اصفهــان، دارا بودن فرهنگى مترقى و متعالى، شــهر 
هدف گردشــگران داخلى و خارجــى و اینکه درصد 
سالمندى شهر اصفهان باالتر از نرخ جمعیت سالمندى 
کشــور اســت از دالیل انتخاب اصفهان براى اجراى 

پایلوت شهر دوستدار ســالمند بوده است تا براى دیگر 
شــهرها، الگوســازى و الگوپذیرى صورت گیرد و ما 
توانستیم با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، 

این امر را اجرایى کنیم.
نفریه گفت: شــهر دوســتدار سالمند، شــهر دوستدار 

انسانیت و امید به آینده است.
***

نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملــل متحد نیز با 
قدردانى از همه تالش هاى صورت گرفته مســئوالن 
در اصفهان براى امضاى این تفاهمنامه و ایجاد شــهر 
دوستدار سالمند به صورت آزمایشى در اصفهان گفت: 
دستاوردهاى سال هاى گذشته امروز در قالب امضاى 
تفاهمنامه به واقعیت تبدیل و شــهر زیباى اصفهان به 
شهر دوستدار سالمند و در حقیقت دوستدار انسان مبدل 

شده است.
لیال السائجى جودان با خرسندى از تصمیم هوشمندانه 
انتخاب اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار سالمند 
افزود: امروز که اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند 
معرفى شده، درهاى این شهر به روى سالمندان جهان 
باز شد و محیط سالمند براى همه نسل ها و مردم بوده و 
هر کس در هر سنى مى تواند در شهر دوستدار سالمند، 
زندگى سالم داشته باشــد و ما باید به عنوان صندوق 
جمعیت ســازمان ملل متحد اطمینــان یابیم که همه 

شهرهاى ما شهرهاى دوستدار انسان هستند.
وى سرعت سالمندى در آسیا را بیشــتر از دیگر نقاط 
جهان اعالم کرد و گفت: حدود 10 درصد مردم اصفهان 
سالمند هستند که تا سال 2050 میالدى به 30 درصد 
برسد و باید تغییر ایجاد شود تا سالمندان توانمندى هاى 

خود را نشان دهند.
جودان گفــت: ایجــاد محیــط ســالمندان نیازمند 
برنامه ریزى دوطرفه بوده و شهر دوستدار سالمند، باید 

مشارکت آنها را به همراه داشته باشد.
وى خاطرنشان کرد: براســاس برنامه جمعیت سازمان 
ملل متحد، ما از شهر دوســتدار سالمند حمایت کرده و 
سعى مى کنیم نیازهاى شما را برطرف سازیم تا موفقیت 

حاصل شود.
وى اظهار امیدوارى کرد در ســفر دوباره به اصفهان، 
شاهد عینیت بخشیدن شهر دوســتدار سالمند در این 

شهر باشد.
***

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان هم اظهار امیدوارى 
کرد در آینده نه چندان دور، اصفهان شــهرى الیق و 

درخور به سالمندان هدیه کند.
مرضیه فرشاد افزود: دبیرخانه شوراى سالمندان استان 
اصفهان، جلسات خوبى را برگزار کرده و در شهرستان ها 

نیز این دبیرخانه شکل گرفته است. 
وى ادامه داد: در استان کارگروه شهر دوستدار سالمند به 
ریاست سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان  و... عملیاتى شده است.
فرشاد مى گوید: در دى ماه سال 97، اصفهان به عنوان 
پایلوت شهر دوستدار سالمت انتخاب شد و در این راستا 
16 نفر از متخصصان این حیطه با دبیرخانه شــوراى 
سالمندان همکارى دارند و تاکنون ده جلسه تخصصى 
برگزار شــده و با امضاى این تفاهمنامه، سه منطقه در 
اصفهان به عنوان پایلوت انتخاب خواهد شــد که امید 

است در فرهنگسازى مردم براى سالمندان مؤثر باشد.

امضاى تفاهمنامه شهر دوستدار سالمند با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
ساسان اکبرزاده

5 زوج پولساز سینماى ایران
بحث بازیگران پولساز در سینماى ایران همواره محل جدل بوده است. عده اى معتقدند این بازیگران نمى توانند به تنهایى فیلم ها را به موفقیت 
برسانند و حضورشان در یک ترکیب مناسب مى تواند به موفقیت منتج شود. نیمه اول امسال اما متعلق به زوج هاى پولساز بود. ترکیب بازیگرانى 

که قبالً در کنار هم به موفقیت رسیده بودند و بار دیگر این موفقیت را تکرار کردند.

نوید محمدزاده/پیمان معادى
دو بازیگرى که در فیلــم پرطرفدار «ابد و 

یک روز» به محبوبیت زیادى رسیدند 
و ســکانس هاى بازى هایشان بارها 
دست به دست شــد بار دیگر در فیلم 
دوم سعید روســتایى رو به روى هم 

قرار گرفتنــد و در نقش پلیس و 
قاچاقچى مواد مخدر تقابل هاى 
جالبى بین آنها شــکل گرفت. 

فروش 11 میلیــاردى و مخاطبان 
یک میلیون و 600 هــزار نفرى این 

زوج در فیلم بعدى به 27 میلیارد تومان 
فروش و دو میلیون و 300 هزار مخاطب 

رسید.

محمدرضا گلزار/مهران مدیرى
زوجى که همین امسال با «رحمان 1400» 
شکل گرفت و مى رفت که رکورد فروش 
ســینماى ایران را بشکند که جلوى اکران 
فیلم گرفته شــد. هر دو فیلمى که این دو 
در کنار هم بودند فروش مناسبى داشتند. 
فیلم بعدى این دو بازیگر یعنى «ما همه با 
هم هستیم» کمتر از حد انتظار فروخت اما 
از ده میلیارد تومان گذشت. زوج تازه شکل 
گرفته مدیرى-گلزار از زوج هاى پولســاز 
امسال ســینما بود و بعید نیست همکارى 

سومشان به فروش بیشترى برسد.

پژمان جمشیدى/سام درخشانى
زوجى که از تلویزیون و شبکه 3 با سریال «پژمان» شکل گرفت 
حاال یکى از پولساز ترین ترکیب هاى ســینماى ایران است. 
پژمان جمشیدى و سام درخشــانى ابتدا در «خوب بد جلف» و 

سپس در «تگزاس» و «تگزاس2» همکارى کردند و تا 
اینجا با سه فیلم شان به مجموع فروش 50 میلیارد 

تومان رسیده اند و با اکران «خوب بد جلف 2» 
مى توانند به رکورد باالترى هم برسند.

جواد عزتى/امیر جعفرى
جواد عزتى سال گذشته موفق ترین گیشه را 
بین بازیگران سینماى ایران داشت. در نیمه 
اول امسال همکارى مجددش با امیر جعفرى 
بود که به موفقیت رســید. هر دو همکارى 
جواد عزتى و امیر جعفرى در دو فیلم حامد 
محمدى به موفقیت تجارى رسیده 
است. «اکسیدان» در اکران سال 
96 به فروشى غیرقابل انتظار 
رســید و «چهار انگشت» از 
پرفروش هاى امســال بود تا 
دو فیلم این زوج در مجموع 
20 میلیــارد تومان فروش و 
بیــش از دو میلیون مخاطب 

 داشته باشند.

نوید محمدزاده/ پرى ناز ایزدیار
اولین بار در «ابد و یک روز» با هم همکارى کردند فیلمى که موفقیتش را 
به دالیل زیادى ربط دادند این موفقیت اما در «سرخپوســت» تکرار شد و 
تحسین هاى زیادى از بازى این دو شــد. «سرخ پوست» بعد از «ابد و یک 
روز» به فروش و مخاطب باالیى رســید و اگر «مترى شــیش و نیم» که 
این دو نقشى مقابل هم در آن نداشــتند را نادیده بگیریم این دو بازیگر در 
فیلم هایشان در مجموع 25 میلیارد تومان فروش و دو 

میلیون و 700 هزار مخاطب داشته اند.

م درخشانى
3 با سریال «پژمان» شکل گرفت 
ب هاى ســینماى ایران است. 
ــانى ابتدا در «خوب بد جلف» و 
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تحسین هاى زیادى از بازى این دو شــد. «سرخ پوس
روز» به فروش و مخاطب باالیى رســید و اگر «متر
این دو نقشى مقابل هم در آن نداشــتند را نادیده بگ
5فیلم هایشان در مجموع 25 میلی
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دمحمدزاده/پیمان معادى
وود و پرطرفدار «اب ى که در فیلــم
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م هم  روســتایى رو به روى

ــد و در نقش پلیس و 
مواد مخدر تقابل هاى 
ن آنها شــکل گرفت. 
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محمدرضا
زوجىکه همینام
شکل گرفت و مى
ســینماى ایران ر
فیلم گرفته شــد.
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 نمى توانند بهتنهایى فیلمها را به موفقیت
 به زوج هاى پولساز بود. ترکیب بازیگرانى

سوپراستار زن ترك 
به فیلم موالنا پیوست
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پرو ر ر و ز ر و ر م ى ح ر مو
وى با اشاره به پیشنهاد حضور در فیلم ابراهیم حاتمى کیا تأکید کرد: دو ماه پیش
فیلم «خروج» با من تماس گرفت، به دفترش رفتم و حتى صحبت هاى اولیه ر
اینکه براى «جشن سربرون» آفیش شده بودم نتوانستم در «خروج» بازى کنم.
نعمتى با تأکید بر توانایى حاتمى کیا در کارگردانى ســی
نتوانستم در «خروج» حاتمى کیا بازى کنم، اینف
ر و به شدت دوست داشتم که کار با حاتمى کیا
شد تا پروژه «خروج» را با وجود عالقه زیادى
بازیگر فیلم سینمایى «سرو زیر آب» با اشاره
فیلم فجر خاطر نشــانکرد: امسال البته د

ســاخته محمدهــاجدیدتریــن 
پرداخته ام، در این

همبازى هستم و اح
حضور در جشنواره

فرخ نعمتى: 
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 هیچ مربى زمان گرفتن حکم اخراج، خوشــحال نیست اما 
کمتر پیش مى آید کســى، بدون حتى یــک خاطره خوب 
باشگاهش را ترك کند. شبیه این فصل بگوویچ، که حتى 
یک بار نتوانست لبخند را به طرفداران گل گهر هدیه دهد و 
بدون پیروزى از این تیم اخراج شد. پیش از بگوویچ، ده مربى 
دیگر هم در لیگ برتر ســابقه اخراج بدون حتى یک برد در 
شروع فصل را داشته اند. مربیانى که بین آنها، قهرمان هاى 

سابق ایران و آسیا هم دیده مى شود!
از اهواز به کرمان

اولیــن مربیانى که در لیــگ برتر بدون حتى یــک برد از 
باشگاه شان جدا شدند، چراغپور و بوستانى بودند. چراغپور 
لیگ دوم و بوســتانى، لیگ ســوم هر دو از استقالل اهواز 
اخراج شدند. جالب اینکه هر دو آنها هم تنها بعد از سه هفته، 
شغلشان را از دســت دادند و مدیران اهوازى، بیشتر از این 
حاضر نشــدند به آنها فرصت دهند. در فاصله لیگ سوم تا 
یازدهم، همایون شــاهرخى در پیکان، ناصر ابراهیمى در 
شموشک و حمید کللى فر در شاهین شغلشان را بدون برد از 
دست دادند. سرنوشتى که لیگ یازدهم، براى هر دو مربى 
کرمانى رقم خورد. در لیگ یازدهم، صمد مرفاوى و احمد 
سنجرى، ســرمربى مس کرمان و مس سرچشمه بودند. 
هر دوى آنها، از پنج هفته ابتدایى چهار بازى را باختند 
و بدون پیروزى، حکم اخراجشان را از مدیران باشگاه 

گرفتند.
سال سقوط

فصل پیش، تیم هاى زیادى لیگ را در شرایط نامساعد 
آغاز کردند و مدعیان سقوط، حتى بیشتر از سهمیه هاى 

سقوط به لیگ یک بودند. ســپیدرود از اول فصل شرایطى 
بالتکلیف داشت و تمریناتش را با دو مربى مختلف آغاز کرد، 
ماشین سازى بعد از تغییر نام خیلى دیر وارد نقل و انتقاالت 
شد و نفت مسجدسلیمان و استقالل خوزستان هم، اوضاع 
مالى بدى داشتند. عجیب نبود که سه تیم از این چهار تیم، 
همان اول فصل مربیانشان را عوض کنند و مربیانشان هم 
بدون برد از این باشگاه ها جدا شوند. خداداد عزیزى بعد از سه 
هفته و بخاطر باخت عجیب و غریب به سپاهان، پرونده اش 
در سپیدرود بسته شد و فیروز کریمى و عبدا... ویسى هفته 

پنجم، بدون هیچ بردى از باشگاه هاى شان جدا شدند.
گزینه هاى در خطر

این فصل تا هفته ششم لیگ، ســه تیم بدون برد هستند. 
گل گهر یکــى از این تیم هــا، بگوویچ را اخــراج کرده و 
منصوریان و ویســى هم روى لبه تیغ قرار دارند. ویســى 
در صورتى که نتواند شــاهین را از بحران خارج کند، اولین 
مربى خواهد شــد که از دو تیم بدون پیروزى کنار مى رود. 
منصوریان هم که در استقالل سابقه جدایى زودهنگام را 
دارد، نمى خواهد همین سرنوشت در اصفهان برایش تکرار 
شــود. به خصوص که آذرى، مدیرى که او را به ذوب آهن 
برد از این باشگاه جدا شده و مدیران جدید، دنبال رهایى از 

این بحران زودهنگام هستند. هفته آینده شاهین 
در مسجدسلیمان مهمان نفت است و ذوب آهن 

در اصفهان، میزبان شهر خودروى آماده گل 
محمدى خواهد بود. دو بازى ســخت، 

براى مربیانى که زمان زیادى براى 
فرار از بحران ندارند.

سرمربى ذوب آهن باید زودتر با لبه تیغ خداحافظى کند

داره خطرناك مى شه 
داش على!

شاید باورتان نشود اما استقالل لیگ را با داشتن یک 
محروم شروع کرد و سیاوش یزدانى بخاطر اتفاقات 
بازى فصل گذشته سپاهان و پرسپولیس در مرحله 
نیمه نهایى جام حذفى، نتوانســت در بازى مقابل 
ماشین سازى تیم جدیدش را همراهى کند. جلوى 
ماشین سازى محمد دانشــگر در دقایق آخر بازى 

اخراج شد تا هفته دوم را از دست دهد. دیدار با فوالد تنها بازى استقالل تا اینجاى لیگ بوده که 
براى این تیم محروم نداشته چون در هفته سوم و بازى با نفت مسجدسلیمان، فرشید اسماعیلى 
اخراج شد و در دربى هم نوبت على کریمى بود تا کارت قرمز را جلوى چشمانش ببیند. هفته پنجم 
و بازى با ذوب آهن، اســتراماچونى به دلیل اعتراض به داورى از زمین اخراج شد تا جلوى گل 
گهر محروم باشد. به جز سرمربى استقالل، عارف غالمى و سیاوش یزدانى هم به دلیل اتفاقات 
دربى، بازى با تیم وینگو بگوویچ را از دست دادند. حاال هم میلیچ غایب استقالل در هفته هفتم 
لیگ خواهد بود ضمن آنکه دومین جلسه محرومیت غالمى هم در این بازى اعمال خواهد شد تا 

استقالل در هفت هفته، فقط یک بازى را بدون محروم پشت سر گذاشته باشد.

این همه محرومیت؟

تعویض حسین ماهینى در دقایق پایانى بازى با شهر خودرو و همزمانى این تعویض با تنها گل 
میزبان مشهدى باعث شده انتقادات بسیار زیادى از کاپیتان دوم پرسپولیس به عمل بیاید. خود 
ماهینى اما از عملکردش دفاع کرده و مدعى شده در رقم خوردن 
گل، تقصیرى نداشــته. اما آیا واقعًا همینطور اســت؟ بازبینى 
صحنه اى که ماهینى کرنر سرنوشت ســاز بازى را به شــهر 
خودرو مى دهد، نافى ادعاى این بازیکن است. در شرایطى که 
فرد صاحب توپ پشــت به محوطه جریمه ایستاده و خطرى 
براى پرسپولیس ندارد، ماهینى از پشت به او نزدیک مى شود و 
ناشیانه توپش را به کرنر مى زند. این در حالى است که هر بیننده 
ساده اى مى توانست با تماشاى چنددقیقه از بازى شهر خودرو به 
این نتیجه برسد که عمده تالش تیم مشهدى براى 
ایجاد خطر روى دروازه پرسپولیس، معطوف 
به اســتفاده از توپ هاى هوایى اســت. 
شــهر خودرو مخصوصًا روى کرنرها 
خطرناك عمل مى کرد؛ در نتیجه یک 
بازیکن باتجربه مثــل ماهینى که 90 
دقیقه بازى را از روى نیمکت دیده، باید 
این مسئله را درك مى کرد و در بدو ورود 
به زمین یک کرنر مفت و مسلم نمى داد. 
اینکه ماهینى چنین نکته ساده اى را درك 
نمى کند، جاى تأمل دارد. با همه اینها اما 
هجمه به ماهینى درست نیست، چون به 
هر حال این بازیکــن به میل خودش وارد 
زمین نشــده و تنها از تصمیم سرمربى تیم 
اطاعت کرده است. شاید اگر کالدرون از خود 
ماهینى هم مى پرســید در دو دقیقه پایانى این 
بازى سخت دوست دارد به میدان برود یا نه، خود او 
هم نمى پذیرفت چنین ریسکى انجام بدهد اما فرد 
تصمیم گیرنده کالدرون است و نباید کاسه و کوزه ها 
را بر سر ماهینى شکست. کاپیتان دوم سرخ ها در این 

مورد بیشتر از آنکه گناهکار باشد، قربانى است.

تعویضى که ماهینى را به فنا داد

گ، ســه تیم بدون برد هستند. 
هــا، بگوویچ را اخــراج کرده و 
 روى لبه تیغ قرار دارند. ویســى

هین را از بحران خارج کند، اولین 
و تیم بدون پیروزى کنار مى رود. 
قالل سابقه جدایى زودهنگام را 
رنوشت در اصفهان برایش تکرار 
رى، مدیرى که او را به ذوب آهن 
 و مدیران جدید، دنبال رهایى از 

تند. هفته آینده شاهین 
فت است و ذوب آهن 

خودروى آماده گل
زى ســخت، 

دى براى

میزبان مشهدىباعث شده انتقادات بسیارزیادى از کاپیتان دوم
ماهینى اما از عملکردش دفاع کرده
گل، تقصیرى نداشــته. اما آیا واق
صحنه اى که ماهینى کرنر سرنو
خودرو مى دهد، نافى ادعاى این
فرد صاحب توپ پشــت به محو
براى پرسپولیس ندارد، ماهینى از
ناشیانه توپش را به کرنر مى زند. این
ساده اى مى توانست با تماشاى چن
این نتیجه برسد که ع

ایجاد خطر روى
به اســتفاد
شــهر خو
خطرناك
با بازیکن

دقیقه بازى
این مسئله
به زمینیک
اینکه ماهین
نمى کند، جا
هجمه به ما
هر حال اینب
زمین نشــده
اطاعت کرده اس
ماهینى هم مى پر
بازى سخت دوستد
هم نمى پذیرفت چنین
تصمیم گیرنده کالدرون
را بر سر ماهینى شکست
ب مورد بیشتر از آنکه گناهکار

براى یافتن بهترین دروازه بان چند هفته نخســت لیگ باید در ترکیب 
سپاهان و تراکتور جســتجو کرد. دو تیمى که هنوز گلى نخوردند و پنج 
کلین شیت ثبت کردند. رشید مظاهرى و پیام نیازمند تا به حال 100 در 
صد شوت هاى در چهارچوب شــان را مهار کردند. با این تفاوت که طبق 
آمار متریکا، نیازمند مجبور به مهار 12 شوت شده، اما مدافعان مستحکم 
تراکتور به حریفان، سخت تر اجازه شوت زنى مى دهند و نسبت به نیازمند 

چهار شوت کمترى به سمت مظاهرى زده شد. 
هنوز به سمت دروازه هیچ کدام از این دو پنالتى زده نشد و هر دو هم یک 
اشتباه در این فصل داشتند. در دقت پاس هم کفه ترازو به سمت نیازمند 
سنگینى مى کند. در این فصل براى نیازمند دقت پاس 72/5 درصدى ثبت 

شده اما کمتر از 60 درصد از پاس هاى مظاهرى به مقصد رسیده است.
در ادامه جدول بهترین دروازه بان هاى فصل جدید هم یک پرسپولیسى 
حضور دارد. رادوشوویچ در دو مسابقه اى که براى پرسپولیس بازى کرده 

گلى نخورده و دو مهار هم داشته است.
تا این مقطع از فصل و تا هفته پنجم عملکرد مهدى رحمتى هم بهتر از 
بیرانوند و حسینى بوده است. رحمتى دو کلین داشته و سه گل خورده است. 
هر چند که رحمتى در این فصل با متوسط دو مهار در هر مسابقه، بیشتر از 
رشید مظاهرى سیو شوت داشته و 77 درصد از شوت هاى در چهارچوبش 

را هم مهار کرد. البته رحمتى سه اشتباه تأثیرگذار هم داشته است.
مقایسه بیرانوند و حسینى هم نشان از برترى شماره یک پرسپولیس دارد. 
بیرانوند به طور متوسط دو مهار شوت دارد اما حسینى 1/6 مهار ثبت کرده 
است. بیرانوند 66/7 درصد از شــوت هاى در چهارچوبش را مهار کرده و 
درصد مهار حسینى حدوداً 10 درصد کمتر بوده است. حسینى سه برابر 
بیرانوند اشتباهى داشته که منجر به موقعیت حریف شد. همچنین براى 
بیرانوند یک مهار پنالتى هم ثبت شده است.  با احتساب فقط پنج هفته 
نخست حسینى در هر پنج مسابقه فصل جدید استقالل حضور داشت و 
بیرانوند فقط در سه بازى براى پرسپولیس در ترکیب قرار گرفت. مدافعان 
استقالل هم خیلى راحت تر از مدافعان پرســپولیس اجازه تهدید دروازه 

تیمشان را مى دهند که کار را براى حسینى سخت تر از بیرانوند مى کند.
بعد از مظاهرى، نیازمند، ساالرى، رادشوویچ و میرزا آزاد که هنوز دروازه 
شان باز نشده، شــهاب گردان با یک گل خورده به ازاى هر 270 دقیقه 
بهترین عملکرد را دارد، مهدى رحمتى از شــهر خودرو به ازاى هر 180 
دقیقه یک گل و حبیب فر عباسى از نفت مسجد سلیمان به همراه محمد 
دریس از صنعت نفت هر کدام به ازاى هــر 135 دقیقه یک گل خورده، 

داراى بهترین عملکرد هستند.
از سوى دیگر بد نیست آمار بیشترین گل خورده را هم بررسى کنیم که از 
نظر تعداد گل خورده ابوالفضل درویشوند از شاهین به همراه محمد امین 
رضایى از نساجى هر کدام با 9 گل خورده ضعیف ترین عملکرد را داشتند 

و حامد لک از ماشین سازى با هشت گل خورده در رده بعدى قرار دارد.
این آمار نشان مى دهد که وحید شیخ ویسى با توجه به اینکه در دو بازى 
براى پیکان به میدان رفته و 144 دقیقه براى این تیم بازى کرده، پنج بار 
دروازه اش باز شده تا به ازاى هر 29 دقیقه بازى یک گل خورده است. از 

این رو شیخ ویسى ضعیف ترین عملکرد را داشته است.
گفتنى است محمدباقر صادقى از ذوب آهن با یک گل خورده به ازاى هر 
30 دقیقه بازى، ابوالفضل درویشوند از شاهین بوشهر با یک گل خورده 
به ازاى هر 39 دقیقه بازى، علیرضا حیدرى از ماشــین سازى به همراه 
حامد فالح زاده از سایپا با یک گل خورده به ازاى هر 45 دقیقه در رده هاى 

بعدى قرار دارند.

کدام عقاب تیز پروازتره؟
اولین جلسه معاونان فرهنگى باشگاه هاى لیگ برترى  
با حضور حجت ا... بهمنى مدیر روابط عمومى و امور 
فرهنگى، محسن شکل آبادى مدیر فرهنگى باشگاه 
ســپاهان، جالل زهرایى نماینده مدیرعامل در امور 
هواداران باشــگاه  سپاهان، ساســان سیاح طاهرى 
معاونت فرهنگى باشگاه فوالد خوزستان، عبد الرحیم 
صفرى معاونت فرهنگى صنعت نفت آبادان، عباس 
قربانعلى زادگان معاون فرهنگى باشگاه سایپا و محمد 
حسن کرباسى مشاور اجرایى باشگاه استقالل در سالن 

روابط عمومى سازمان لیگ برگزار شد که در این 
جلسه هر کدام از معاونان باشگاه ها  نقطه نظراتشان 
را بیان کردند.  در این جلسه محسن شکل آبادى 
مدیر فرهنگى باشگاه سپاهان با تأکید بر برگزارى 
این نشست هاى هماهنگى اعالم کرد: بهتر است 
که نماینده فرهنگى باشگاه ها رابطه نزدیک ترى 
با بازیکنان و مربیان تیم داشــته باشند زیرا در آن 

صورت آموزش و اجراى مسائل فرهنگى به بازیکنان 
فوتبال نیز راحت تر و سهل الوصل تر خواهد بود.

«مگر من پرویز مرده ام که غالمپور مربى گلرهاى اســتقالل مى شود؟» یعنى عمراً بتوانید 
حدس بزنید این جمالت را چه کسى گفته؟ منصور رشیدى؟ حمید بابازاده؟ حسین ترابپور؟ 
احمدرضا عابدزاده؟ نخیر دوســتان! این جمالت فقط و فقط از دهان یک نفر مى تواند خارج 
شود و او پرویز برومند است! کسى هم نیست از او بپرسد که اصًال با چه کارنامه اى مى خواهى 
بیایى و مربى دروازه بان هاى استقالل شوى؟ اصًال خودت در استقالل چه شق القمرى کردى 
که حاال مى  خواهى غالمپور را بیرون بیاندازند تا تو به دروازه بان هاى استقالل تمرین بدهى؟ 
استقاللى ها به جز مشتى که در دربى به صورت پایان رأفت زدى از تو چه خاطره اى دارند؟ به 
کارنامه عالى(!) دوران بازى ات کارى نداریــم، فقط بگو بعد از خداحافظى از فوتبال، در کدام 
تیم ها مربیگرى کرده اى که حاال خودت را الیق مربیگرى در استقالل مى دانى؟  کدام کالس 
را گذارنده اى؟  کدام مدرك مربیگرى حرفه اى را گرفته اى که اینقدر ادعایت مى شود؟ شش 
سال است که فوتبال را کنار گذاشته اى. در این مدت چه چیزى یاد گرفتى که مى خواهى به 
دروازه بان هاى استقالل یاد بدهى؟ واال در این سال ها جز حاشیه هاى عجیب و غریب خبرى 
از شما در محافل ورزشى نیست! البته فقط شما نیستى که دنبال سهم خواهى هستى. قبل از 
شما وحید قلیچ هم حســابى در این عرصه جوالن داده! آن فیلم تهدید محسن سیدى مربى 
دروازه بان هاى پرسپولیس توسط قلیچ این روزها صفحه به صفحه در فضاى مجازى مى چرخد 
و بیچاره محسن سیدى که خودش را به زور مربى پرسپولیس نکرده و او را انتخاب کرده اند! 
آقاى قلیچ، با آن فیزیک بدنى چطور مدعى مى شوى که باید مربى دروازه بان هاى پرسپولیس 
باشى؟  فقط یک فصل طول مى کشد تا چربى هاى اضافى خودت را آب کنى استاد! شما را به 
خدا بى خیال شوید! حداقل یک رزومه اى مدرکى چیزى جور کنید بعد براى این و آن خط  و 

نشان بکشید!

سالطین توهم! بهتر نیست بس کنید؟

رابطه مدیران فرهنگى 
با بازیکنان نزدیک تر شود

6 هفته از لیگ برتر فوتبال گذشته است و تیم ذوب آهن 
اصفهان نتوانسته نتایج مناسبى کسب کند و نسبت به 

فصل گذشته عملکرد ضعیف ترى داشته است.
به گزارش «فارس»، هفته ششــم لیگ برتر فوتبال 
کشــور جمعه  12 مهر برگزار شــد و تیم ها به دلیل 
برگزارى بازى هــاى تیم ملى در مقدماتى آســیا به 

استراحت دو هفته اى رفتند.
ذوب آهــن اصفهان در هفته ششــم در ورزشــگاه 
نقش جهان مهمان همشهرى خود ســپاهان بود و 
با نتیجه 2 بر صفر شکســت خورد تا با کسب 4 امتیاز 
در رده چهاردهــم جدول رده بنــدى 16 تیمى لیگ 
برتر قرار بگیرد. سبز پوشــانش در شش هفته ابتدایى 
لیگ برتر هنوز موفق به کسب پیروزى نشده اند و دو 
شکست و چهار تساوى در کارنامه خود به ثبت رساندند 
که نمى تواند آمار و عملکرد خوبى براى آنها باشــد و 

منصوریان را در وضعیت نامناسبى قرار داده است.
شاگردان منصوریان در این فصل لیگ برتر فقط پنج 
گل به حریفان زده اند و در طرف مقابل هشت بار دروازه 
خود را باز شده دیده اند که تفاضل گل منفى 3 را براى 
آنها رقم زده و از این حیث در رده دوم بدترین تفاضل 

گل قرار دارند.
این در حالى اســت که ذوب آهن در فصل گذشــته 
و در مدت مشــابه شــش هفته ابتدایى لیگ برتر دو 

پیروزى کسب کرده بود، دو تساوى در کارنامه داشت 
و متحمل دو شکست و در مجموع موفق به کسب 8 

امتیاز شده بود.
سبز پوشان همچنین در شش بازى ابتدایى که فصل 
گذشته در لیگ انجام دادند موفق به زدن هفت گل شده 
و در مجموع هفت گل خورده بودند و تفاضل گل صفر 

را مقابل اسم تیم خود در جدول رده بندى مى دیدند.
امید نمــازى فصل گذشــته روى نیمکت ذوب آهن 
مى نشست و بعد از شکست سنگین برابر تراکتورسازى 
از این تیم اخراج شــد و بعد از آن منصوریان سرمربى 
ذوبى ها شد و تا پایان فصل عملکرد فوق العاده اى در 

لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا داشت.
اما در این فصل از رقابت ها و بعد از گذشت شش هفته 
شاگردان منصوریان هنوز نتوانسته اند به شکل تیمى 
خوب خود برسند و عملکرد ضعیف ترى نسبت به فصل 
گذشته داشته اند؛ آنها همچنین پیش از شروع لیگ با 
شکست مقابل االتحاد عربســتان در دو دیدار رفت و 

برگشت از دور رقابت هاى آسیایى حذف شدند.
تعطیالت کنونــى تیم ها مى توانــد بهترین فرصت 
براى ذوب آهن باشد تا بتواند با تمرینات بیشتر و بهتر 
به آمادگى و هماهنگى مناســب در خطوط مختلف 
برسند و در ادامه مسیر لیگ و جام حذفى نتایج بهترى 

کسب کنند.

فرصت طالیى تعطیالت براى هماهنگى 
پسران سبزپوش

و ن ینو ى بر ب ی ىچیزىجور ر ى رزو ی ل وی ل ی بى
نشاان بککشید!!

محمد مؤمنى

محمد احمدى

سعید نظرى

خشایار بیدمشکى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970196 ج/اول له آقاى محمد آرنگ و علیه خانم بدر الســادات حسینى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 6/113/373/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 1398/8/12 ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 9/218 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 63/4852 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى خانم بدر السادات حسینى و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و 
اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- محل 
مورد نظر زمینى به مساحت 1245 مترمربع به شرح کروکى پیوست است که در حال حاضر 
بصورت یک قطعه زمین بایر مى باشد. الزم است یادآور شود در ضلع شمالى آن شش درب 
ورودى که مستقیما به زمین یاد شده ورود پیدا مى کند از طرف همسایه ها تعبیه شده است. 
2- سوابق ثبتى: که قبال توسط کارشناسان رسمى دادگسترى پس از مطالعه پرونده در اداره 
ثبت در گزارش قبلى به اتفاق اینجانب آمده و در پرونده درج مى باشد حکایت از آن دارد که 
2- 2- شش دانگ یک قطعه زمین موردنظر تحت شماره پالك ثبتى به شماره 4852/63 
مجزا شده از پالك 4852/26 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از طرف حاج رضا تکیه بان به 
آقاى ابراهیم کزى به شماره شناسنامه 6720 فرزند مرحوم عبدالرحیم انتقال داده شده و از 
ســوى آقاى محمود کزى فرزند ابراهیم در جریان ثبت مى باشد. 3- 2- حدود زمین طبق 
صورت جلسه تحدید حدود 2/22119 مورخ 83/11/08 بدین شرح مى باشد شماًال بطول 
52/20 متر به دیوار پالك 26/4852 باقیمانده، شرقا بطول 80/20 متر پى به پى پالك 51 و 
52 فرعى، جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم بطور مایل است بطولهاى 44/30 و 8/35 متر 
پى است به کوچه 4 مترى، غرباً بطول 18/05 متر دیوارى است به کوچه که در تصرف مجاور 
است. 4- 2- به موجب نامه شماره 16/6972 مورخ 83/4/17 از طرف شهردارى منطقه شش 
اصفهان موجود در پرونده ثبتى این پالك، این زمین در طرح مجموعه فرهنگى مذهبى تخت 
فوالد قرار داشته که شهردارى به استناد تبصره شش ماده 96 قانون شهردارى ها خواستار 
عدم صدور سند مالکیت در محدوده مجموعه فرهنگى یاد شــده گردیده است. – 5- 2 با 
بررسى هاى بعمل آمده در اداره ثبت اســناد و امالك جنوب اصفهان پالك فوق به موجب 
سند قطعى به شماره 8354 مورخ 92/8/6 دفترخانه 411 اصفهان شش دانگ پالك فو ق 
الذکر از طرف وراث مرحوم ابراهیم کزى به وکالت محمد شــهاب الدینى در اجراى قانون 
تسهیل اسناد مصوب سال 1385 به خانم بدرالسادات حســینى رنانى فرزند سید حسین به 
شماره شناسنامه 380 اصفهان انتقال قطعى شده اســت و بنام ایشان در جریان ثبت است. 
مساحت آن با توجه به دیوارهاى موجود و کسر مساحت گذر در قسمت جنوب آن مساحتى 
برابر با 1039/9 مترمربع دارد که با وضعیت موجود مغایرت هائى به صورت جلســه تحدید 
حدود اولیه دارد. نتیجه ارزیابى: با عنایت به مطالــب فوق الذکر و در صورت رفع مانع ایجاد 
شده از طرف شهردارى و صدور جواز ســاخت براى آن جهت کاربرى موردنظر و با توجه به 
اینکه اوال مساحت زمین برابر با 1039/9 مترمربع است و ثانیا این زمین شرقى غربى است و 
همچنین محدودیت ارتفاع ساخت حداکثر 9 متر ارزش تمامیت این زمین در حال حاضر برابر 
با 47/746/000/000 ریال (چهل و هفت میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال برابر 
با چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد هزار تومان برآورد مى گردد.) در 
نتیجه ارزش 9/218 حبه مشاع آن به مبلغ 6/113/373/000 ریال ارزیابى که مقدار                  و 
حبه مشــاع آن به مبلغ 291/113/000 ریال ارزیابى و مقدار 8/78 حبه مشــاع آن به مبلغ 
5/822/260/000 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 581664 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/216
فقدان سند مالکیت 

آقاى سید مجید نوریان نجف آبادى فرزند سید هاشــم  بموجب درخواست وارده به شماره: 
139821702030007420 مورخ 1398/03/18 و      باســتناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى 172/97 واقع در قطعه 10 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 367 دفتر 
266 امالك ذیل ثبت 59528 بنام ســید هاشــم نوریان نجف آبادى ثبت و سند  مالکیت 
بشماره سریال 753385 صادر و تسلیم گردیده و  طى ســند انتقال قطعى 135547 مورخ 
1392/04/30 دفترخانه 88 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/07/20، 593744/م الف- ابوالفضل 

ریحانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 6/378
 احضار متهم 

شماره نامه: 1398009001283604 شماره پرونده: 9609983642500640 شماره بایگانى 
پرونده: 960678 تاریخ تنظیم: 1398/07/02 آگهى احضــار متهم ماهان عالى پور فرزند 
امراله- به دین وسیله به شما ابالغ میگردد اقاى اسماعیل امیرى فرزند ساتیار شکایتى علیه 
شما دایر بر ضرب و جرح با سالح سرد مطرح نموده که پس از ارجاع درخواست در شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 960678 ب 2 ثبت و تحت رسیدگى 
است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 
قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیر االنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطول 
کامل مطلع شــده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
622076 مسعودى فر- بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /7/334
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 980236 شماره دادنامه: 9809976803600621 تاریخ رسیدگى: 98/6/30 
مرجع رسیدگى: شعبه 36 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرضا رحیمى جوزدانى 
نشانى: اصفهان اصفهان براآن شمالى روستاى جوزدان خ شاهد نبش شاهد 7 خوانده: داود 
رضایى نشانى: مجهول المکان گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى عبدالرضا رحیمى جوزدانى به طرفیت آقاى داود رضایى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
20/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر و تادیه مستنداً به پرینت بانکى واریز 
وجه شورا با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ وقت و دعوت حضور یافته و در قبال دعوى 
مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعى نیاورده فلذا توجهًا به اظهارات و مستندات ابرازى به احراز 
اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان خواسته و استصحاب بقاء آن دعوى مطروحه 
را محمول بر صحت تشــخیص مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 900 /4/282 
ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (98/4/2) لغایت زمان 
اجراى حکم که محاسبه با اجراى احکام مدنى است در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن 
همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 621755 

شعبه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/336
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001815/1 شماره بایگانى پرونده: 9802519/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000264 تاریخ صــدور: 1398/06/04 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وســیله به: - سید محســن نصرآزادانى نام پدر: سید اکبر تاریخ تولد: 
1360/12/01 شــماره ملى: 1283457105 شماره شناســنامه: 1828 به آدرس اصفهان 
خیابان کهندژ کوى جوزدان کوچه شهید شفیعى پالك 1 کدپستى 8186665373 - - سید 
محمد نصرآزادانى نام پدر: سید اکبر تاریخ تولد: 1363/01/19 شماره ملى: 1290920532 
شماره شناســنامه: 4  اصفهان خیابان کاشــانى کوچه امامزاده موسى کوچه شهید سعیدى 
کوچه شهید شفیعى پالك 85 کدپستى 8183757831 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه 
صمدیه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 6501360845003 مورخه 1397/04/11 
جهت وصول مبلغ 500000000 ریــال بابت اصل، مبلغ 45123288 ریال ســود و مبلغ 
67027762 ریال تا تاریخ 1398/04/16 بابت خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارت تاخیر 
روزانه مبلغ 328833 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802519 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشــر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 

پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 622069 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /7/337
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011704- 98/6/17 سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 24 
و 2224/33 واقع در بخش یک ثبت در صفحه 538 دفتــر 131 امالك ذیل ثبت 22583 
بنام مریم اکرمى فرزند نصرت اله با کدملى 1285753119- ثبت و سند بشماره 197508- 
الف- 91 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 622935 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/338
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011704- 98/6/17 ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
24 و 2224/33 واقع در بخش یک ثبت در صفحه 535 دفتر 131 امالك ذیل ثبت 22582 
بنام میالد اکرمى فرزند نصرت اله با کدملى 1271003848  ثبت و سند بشماره 197507- 
الف- 91 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 622934 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/339
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011704- 98/6/17 سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 24 
و 2224/33 واقع در بخش یک ثبت در صفحه 245 دفتر 246 امالك ذیل ثبت 22582 بنام 
ماه  منیر اکرمى فرزند نصرت اله با کدملى 129112946- ثبت و ســند بشماره 197509- 
الف- 91 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 622936 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/340
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ندا هنگامى دادخواســتى به خواسته به خواســته الزام خوانده نفقه خود و فرزندان 
مشترك  به طرفیت خوانده سید عدنان موالى به شــوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 865/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/8/29 ســاعت 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 نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
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 باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 622867/ م الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /7/341
 حصروراثت 

منصور یزدانى داراى شناسنامه شماره 225 به شــرح دادخواست به کالسه 565/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر یزدانى 
فضل آبادى بشناسنامه 76 در تاریخ 54/11/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سکینه یزدانى فضل آبادى ش ش 1 ، 2. مهدى 

یزدانى فضل آبادى ش ش 960 ، 3. زهرا یزدانى فضل آبادى ش ش 982 ، 4. منصور یزدانى 
ش ش 225 ، 5 (فرزندان متوفى)، 5. اقدس یزدانى ش ش 4 (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. 622102/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/342
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 980237 شماره دادنامه: 9809976803600622 تاریخ رسیدگى: 98/6/30 
مرجع رسیدگى: شعبه 36 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرضا رحیمى جوزدانى 
نشانى: اصفهان- براآن شمالى روستاى جوزدان خ شاهد 7 پالك 250 خوانده: محمدرضا 
ردانى پور نشانى: مجهول المکان طبق الیحه 1398009001399208- 1398/7/14 ثبت 
لوایح گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعواى آقاى عبدالرضا رحیمى جوزدانى 
به طرفیت آقاى محمدرضا ردانى پور به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 20/000/000 ریال به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخیر و تادیه مستنداً به پرینت بانکى واریز وجه شورا با عنایت به 
اینکه خوانده با وصف ابالغ وقت و دعوت حضور نیافته و در قبال دعوى مطروحه هیچگونه 
ایراد و دفاعى بعمل نیاورده فلذا توجهًا به اظهارات و مســتندات ابرازى با احراز اشتغال ذمه 
خوانده در قبال خواهان به میزان خواسته و اســتصحاب بقاء آن دعوى مطروحه را محمول 
بر صحت تشخیص مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواسته به پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 463300 ریال و نیز پرداخت 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/4/2 لغایت زمان اجراى حکم که 
محاسبه با اجرائى احکام مدنى است در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس همین مدت قابل 
تجدیدنظر خواهى  در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 622336 شعبه 36 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/335
 حصروراثت 

عزت اله احمدى شــیخ شبانى داراى شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه 
1180/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زینب محمدى بشناسنامه 1463 در تاریخ 95/8/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ام لیلى احمدى شیخ شبانى ش ش 21 ، 2. 
عزت اهللا احمدى شیخ شبانى ش ش 1 ، 3. سید على اکبر احمدى شیخ شبانى ش ش 25 ، 
4. سید على اصغر احمدى شیخ شــبانى ش ش 554 ، 5. سیده خدیجه احمدى شیخ شبانى 
ش ش 52 ، 6. زهرا احمدى شیخ شــبانى ش ش 1101(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. 622145/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/343
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان آرزو محمدى با وکالت فرزانه سیف قلى پور دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
طالق به طرفیت خوانده یحیى شــیرزاد به شوراى حل اختالف شــعبه 1 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/852 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/8/29ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول 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 دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 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 باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

624290/ م الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /7/344
اصالحیه

شــماره نامــه: 139804902004002256  تاریخ نامــه : 1398/07/18 شــماره پرونده: 
139504002004000667/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9502148/2 اصالحیه آگهى 
مزایده: (پیرو آگهى مزایده 139803902004000200 شماره م الف: 597047 منتشره در 
98/06/30 اعالم مى دارد با توجه به اینکه در ســطر دوم بعد از کلمه بایگانى «9502838 
سهواً تایپ شده و بجاى آن 9502148 صحیح میباشد» که بدینوسیله تصحیح مى گردد.) 
م الف: 597047 محمودصالحى- مدیر اجرا شــعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

7/361/
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 شــرکت طلوع صنعت عرشــیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 57081 و شناسه ملى 
14006221315 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کورش مختارى بسمت رئیس 
هیأت مدیره به شــماره ملى 6209714021 
وکدپستى 8155977871 -مسعود امیرخانى 
به شــماره ملى 5419933349 وکدپستى 
8155977871 بســمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و مدیر عامل -میثم صادقى به شماره ملى 
5419933934 وکدپستى 8155977871 
بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند .مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (623990)

شرکت با مسئولیت محدود پرتو ارتباطات نوین زاینده رود درتاریخ1398/07/11 
به شــماره ثبت 63227 به شناســه ملى 14008665269 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :تاسیس ، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت 
 ( ICT ) و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات
روستایى 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 بهارســتان، محله پردیس 5 ، خیابان جنت ، خیابان الفت 
شرقى ، پالك 165 ، طبقه همکف کدپستى 8143195542 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى غالمحسین حاجى بابائى نجف آبادى به شماره ملى 1090275005 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى مهدى حاجى بابائى نجف آبادى به شماره 

ملى 1290490570 دارنده 990000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى غالمحســین حاجى بابائى نجف آبادى به شماره ملى 1090275005و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى حاجى بابائى نجف آبادى 
به شماره ملى 1290490570و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (624002)

 شرکت حامد ســازه کوشا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54972 و شناســه ملى 
14005307249 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حامد چوپانى 
خیرآبادى به شماره ملى 6330020957 
بسمت رئیس هیئت مدیره، عاطفه چوپانى 
خیرآبادى به شماره ملى 4610019973 
بســمت نایب رئیــس هیئــت مدیره و 
هادى چوپانى خیرآبادى به شــماره ملى 
6339986560 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو ســال انتخاب شــدند. - ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شــرکت و سایر 
اوراق ادارى و عادى با امضاى مدیر عامل یا 
رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (624004)

شرکت حامد ســازه کوشا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54972 و شناســه ملى 
14005307249 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ1398/06/03 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - آســیه جوانبخت خیرآبادى 
به شماره ملى 6339987291 به عنوان 
بازرس اصلــى و ایرج آقائى به شــماره 
ملى 6339860869 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - عاطفــه چوپانى خیرآبادى به 
شماره ملى 4610019973، حامد چوپانى 
خیرآبادى به شماره ملى 6330020957 
و هادى چوپانى خیرآبادى به شــماره ملى 
6339986560 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (624007)

شرکت توان افزون آیریک شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 41494 و شناسه ملى 
10260592160 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/15 آقاى حمیدرضا شجاعت 
کدملــى 1285719379 ، خانــم فرناز 
نیکوخواه کدملى 1289512183 و آقاى 
علیرضا شجاعت کدملى 1280942525 
به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. آقاى منصور 
ایزدخواســتى کدملى 1287596339 
و خانــم طیبــه دانشــورنائینى کدملى 
1249426588 بــه ترتیب به ســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (624013)

 شــرکت طلوع صنعت عرشــیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 57081 و شناسه ملى 
14006221315 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1398/07/04 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : مســعود امیرخانى به شماره ملى 
5419933349 وکدپستى 8155977871 
-کــورش مختــارى بــه شــماره ملــى 
6209714021 وکدپستى 8155977871 
-میثم صادقى به شماره ملى 5419933934 
وکدپستى 8155977871 بعنوان اعضاى 
اصلــى هیئت مدیــره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. احمــد مناجاتى به کد ملى 
1270890697 و کد پستى 8155977871 
و میالد کاوه کد 1292807393 و کد پستى 
8155977871 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بــازرس على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (624017)

شرکت ســاختمانى قرنیز نماى پارسیان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 33971 و شناسه 
ملى 14003558016 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/06/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجه عمید 
، خیابان خواجه عمید ، خیابان بهارستان 31 ، پالك 
32 ، طبقه همکف و کدپســتى 8199964951 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (624863)

شــرکت حادث سامان ارتباطات اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 60350 و شناسه ملى 
14007539290 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/07/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : به ماده 2 اساســنامه به شرح زیر 
الحاق شــد: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تاسیس،راه اندازى و 
بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش 
عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى 
اطالعات (ict ) و ارائه خدمات موضوع پروانه مذکور 
پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذیربط . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (624954)

 شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا سهامى خاص 
به شماره ثبت 40222 و شناسه ملى 10260579089 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/09/13 
حســن نصر آزادانى به شــماره ملى 1282925636 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، مسعود کالنتر 
نیستانکى به شماره ملى 0452827371 بسمت نایب 
رئیس هئیت مدیره و سیدمهدى کلوشانى به شماره ملى 
1287330355 بسمت عضو هئیت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضاء مشترك مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (624962)

 شرکت تیس نقش سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 20139 و شناســه ملى 
10260410170 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ1397/02/16 طبق 
اختیــار حاصله تفویض شــده از مجمع 
عمومى فوق العاده1397/2/11 سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ 
اسمى سهام از مبلغ 1200000 ریال به 
مبلغ 510000000 ریال افزایش یافت که 
تماما طى گواهى شماره 97/2/16 مورخ 
1397/2/16 بانک ملت شــعبه خیابان 
مشــتاق اول پرداخت گردید ضمن اینکه 
سرمایه تعهدى شرکت قبال پرداخت گردید 
و ماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : 
سرمایه شرکت 510000000 ریال نقدى 
است که به 120 سهم 4250000 ریالى با 
نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (624974)
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آگهى تغییرات  آگهى تغییرات  آگهى تغییراتتاسیس 
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ســعى کنید عســل تازه تهیه کنید. چه عســل هاى 
بسته بندى شده و چه عســل هایى که به طور مستقیم 
از کندوداران مى خرید، در صورت تازه بودن ماندگارى 

کیفى بیشترى خواهند داشت.
عســل هاى با کیفیت معمــوًال دچار فســاد میکروبى 
نخواهند شد. عسل به دلیل غلظت  باالى قند، یکى از 
مواد غذایى است که به طور طبیعى محیط مناسبى براى 

رشــد اغلب میکروارگانیسم ها 

نخواهد بود. همچنین عســل هاى بــا کیفیت داراى 
ترکیبات ضد میکروبى هســتند. برخى میکروب هاى 
قند دوست در صورت رعایت نکردن شرایط نگهدارى و 

بسته بندى ممکن است باعث فساد عسل شوند.
بهترین ظرف براى نگهدارى عسل ظروف شیشه اى با 
در هاى محکم و نفودناپذیر به هواست. براى این منظور 
مى توانید از ظروف سرامیکى یا حتى 
پالستیکى هم استفاده کنید اما 
توجه داشته باشید ظروف 

فلزى به هیچ وجه براى این منظور مناسب نیستند، چرا 
که فلزات مى توانند به مرور زمان ســبب اکسیداسیون 

عسل شوند.
با این حال استفاده از قاشق هاى فلزى براى برداشتن 
عسل بالمانع اســت، چرا که عســل تنها چند ثانیه با 
ســطح فلزى در تماس اســت. ظرف نگهدارى عسل 
قبًال نباید براى مواد غذایى با بوى شدید استفاده شده 
باشد به خصوص ترشى ها یا مرباها. هیچگاه عسل را در 
نقاط گرم آشپزخانه یا منزل نگهدارى نکنید و آن را از 
منابع حرارت از قبیل گاز یا آون دور نگه دارید. عســل 

در دماهاى 10 تا 21 درجه سانتیگراد تازه خواهد ماند.
همچنین محل نگهدارى عســل نباید داراى نوسانات 
دمایى باشد، چرا که عسل تیره شده و عطر و طعم ویژه 
خود را از دست مى دهد. عسل را در معرض نور خورشید 

مثًال در پشت پنجره نگهدارى نکنید.
کابینت هایى که خیلى باز و بســته نمى شــوند براى 
نگهدارى عسل مناسب خواهند بود. از نفوذناپذیرى در 
ظرف نگهدارى عسل اطمینان حاصل کنید و سعى کنید 

میزان ورود هوا به داخل ظرف را به حداقل برسانید.
طعم عسل مى تواند با حضور هوا تحت تأثیر قرار بگیرد. 
همچنین زمانى که عسل در زمان طوالنى در معرض 
هوا قرار بگیرد، مى تواند رطوبت هوا را جذب کند که با 

تغییر رنگ و طعم عسل همراه خواهد بود.
قندهاى تشکیل دهنده عســل عمدتًا از نوع فروکتوز و 
گلوکز هستند و عسل حدود 70 درصد قند و 20 درصد 
آب اســت. گلوکز حاللیت کمى در آب دارد و به مرور 

زمان از حالت محلول به حالت کریســتالى درمى آید و 
این کریستال ها به تدریج رشد مى کنند و تمامى عسل 
را فرا مى گیرند. براى نگهدارى عسل الزم نیست آن را 

در دماى یخچال قرار دهید.
عســل زمانى که در یخچال قرار مى گیرد ســریع تر 
کریســتالیزه مى شــود یا اصطالحًا شــکرك مى زند؛ 
البته در دمــاى محیط نیز ممکن اســت ایــن اتفاق 
بیافتــد امــا در مــدت زمان هــاى خیلــى طوالنى 
که از چند هفته تا چند سال بسته به نوع عسل متفاوت 

است.
تصور عمومى بر این اســت که عسلى که شکرك زده 
تقلبى است یا فاسد شده است اما این یک فرایند طبیعى 
است که در عســل هاى خام، خالص و عسل هایى که 
حرارت ندیده اند اتفاق مى افتد. کریستالیزاســیون در 
برخى عسل ها به صورت همگن و یکنواخت رخ مى دهد 
و در برخى سبب ایجاد دو الیه شکرك در ته و شفاف در 
روى ظرف مى شود. کریستالیزه شدن سبب مات شدن 

رنگ عسل مى شود.
اگر ظاهر این عسل کریســتالیزه شده را دوست ندارید 
ظرف عسل را (ترجیحًا شیشــه اى) در یک ظرف آب 
گرم قرار داده و به صورت غیر مســتقیم حرارت دهید و 
سریع آن را هم بزنید. از حرارت دهى مستقیم و شدید 
آن بپرهیزید، چرا که سبب تیرگى رنگ، از دست رفتن 
طعم و تشــکیل ترکیبات مضر نظیر هیدروکسى متیل 
فورفورال مى شود. عسل کریستالیزه را به هیچ وجه در 

ماکروویو  قرار ندهید.

نکاتى که باید درباره نگهدارى عسل بدانید
سالمتسالمت
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کیفى بیشترى خواهند داشت.
عســل هاى با کیفیت معمــوًال دچار فســاد میکروبى 
دلیل غلظت  باالى قند، یکى از  نخواهند شد. عسل به
مواد غذایى است که به طور طبیعى محیط مناسبى براى

رشــد اغلب میکروارگانیسم ها 
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 مزایده
شماره پرونده : 9609983730200859 در پرونده کالســه 972680 دوم مدنى اجرایى و 
به موجب دادنامه 9709973730200541 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى خانم گلى جان مختارى پور در حق محکوم علیهم منصور خســروى بابادى و 
ناصر خســروى محکوم اســت به پرداخت یک میلیارد و نهصدریال بابت اصل محکوم به  
61200000 ریال هزینه دادرســى حق الوکاله وکیل و مبلغ 95000000 ریال نیم عشــر 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام ملک ذیل جهت اســتیفاء مبلغ محکوم به 
توقیف فیزیکى شده  و توسط کارشناس دادگســترى آقاى حیدر حیدرى که واقع در نجف 
آباد یزدانشهر بلوار مطهرى خ نهم شرقى قسمت اول بهارســتان 9 پالك 13 و کد پستى 
8519716611 مى باشد و داراى حدود یکصد و چهل و پنج متر مربع عرصه و حدود یکصد 
و چهارده (همکف و سرپله) متر مربع بنا مى باشد که احداث بنا عمدتا با مصالح سقف آجر و 
آهن کف فرش موزائیک درب هاى بیرونى پروفیل دربهاى داخلى چوبى و پروفیل قدیمى 
سرویس آهن قدیمى نماى داخلى گچ نماى خارجى انجام نشده مشترکات آب و برق و گازبا 
توجه به موارد فوق و موقعیت و مســاحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشــترکات و متعلقات 
ارزش عرصه و اعیان جمعا 1/350/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. توضیحا هیچ 
گونه سند مالکیتى ارائه نشــده تا بتوان ابعاد را با ســند مالکیت تطابق داد و ملک بصورت 
قولنامه اى ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1398/08/02ســاعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 623441/م الف مدیراجراى احکام  دوم حقوقى دادگسترى 

نجف آباد /7/345
 حصروراثت 

حســین اصالنى چقیورتى داراى شناسنامه شــماره 785 به شــرح دادخواست به کالسه 
1188/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا اصالنى چقیورتى بشناسنامه 1080546154 در تاریخ 98/6/30 اقامتگاه دائمى خود را 

بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین اصالنى چقیورتى 
ش ش 785( پدر متوفى )، 2. صدیقه یسلیانى ش ش 892 ( مادر متوفى) ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 624945/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/346
 مزایده اموال غیر منقول  نوبت:اول

شماره : 960036  اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
اجرائى 960036 موضوع علیه1-مصیب 2- مرتضى 3- زیبا 4- ابراهیم 5- عبدالرضا 6- 
عزت همگى ایوبى 7-شهربانو عسگریان    وله مریم على عسگریان زازرانى فرزند رحمان در 
تاریخ سه شنبه 98/08/14 به منظور فروش  یک باب منزل مسکونى درحد یک طبقه داراى 
حدود 600متر عرصه و اعیان حدود 200متر داراى انشعاب گاز و برق وآب واقع در فالورجان 
زازران –گلزار شــهدا- خیابان شــهید شــاه نظرى کوچه صحراى قلعه پ10،کد پستى 
8467133364  ملکى محکوم له و محکوم علیه  که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد  وملک 
مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در 
دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/950/000/000 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 را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره  
2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس مابه التفاوت 
تا ده درصد قیمت پیشنهادى را ایداع نماید.  انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت 
پیشنهادى در مهلت مقرر  ده درصد قیمت پیشنهادى  ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
م/الف : 622904  بابایى: مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /7/347 

ابالغ وقت رسیدگى
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان فالورجان با سالم و احترام بپیوست 
تصویر  مصدق یک برگ وقت رسیدگى 98/08/19 ساعت 08:30  در خصوص دعوى قباد 
طالبى برام به طرفیت احمد کریمى جهت نشر در جراید مطابق مقررات ارسال میگردد. م الف: 

623400 مسئول دفتر شعبه پنجم  شوراى حل اختالف فالورجان/ 7/348 
مزایده اتومبیل

آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى :9800228 باعنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه 
فوق آقاى پژمان روحى از پرداخت دین و بدهى مهریه به خانم صفورا قدیرى ممانعت نموده 
و نامبرده نسبت به بازداشــت اموال زوج از جمله ششدانگ یک دســتگاه خودرو سمند ال 
ایکس به شماره پالك ایران 53 – 671 ق 21 رنگ سفید روغنى شماره شاسى 237970 
شــماره موتور 12490022105 مدل  1390دوگانه سوز اقدام و خودروى فوق در پارکینگ 
پردیس شاهین شهر  توقیف فیزیکى گردیده است ســپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده 
مورد بازداشــت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رســمى دادگسترى ارجاع که طبق 
گزارش مورخ 13 / 3 / 1398 به شرح ذیل ششــدانگ یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس  
به شماره پالك ایران 53 – 671 ق 21رنگ ســفید روغنى شماره شاسى 237970 شماره 
موتور 12490022105 مدل 1390دوگانه سوز جلو و رکاب طرف چپ دچار خسارت شده 
و بدنه و اطراف خودرو رنگ آمیزى شده و الســتیکها جمعا 65 درصد آج دارد بیمه شخص 

ثالث رویت نشد ، داشبورد و تودوزى مستعمل و سالم به علت نبودن سوئیچ خودرو روشن نشد 
درصورت سالمت بودن موتور گیربکس و دیفرانسیل با توجه به نواسانات قیمت هاى خرید 
و فروش ارزش پایه  قیمت مبلغ 000 / 000 / 450 ریال (چهل و پنج  میلیون تومان ) تعیین 
مى گردد توصیف نموده که باعنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشــت از ساعت 9 الى 
12 روز چهارشنبه مورخ 20 / 8 / 1398 از مبلغ پایه پانصد میلیون ریال در اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهین شهر واحد اجرا ، از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى ، ، نقدا ، فروخته 
مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ 
خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد شد و فروش صرفا نقدى مى باشد ضمنا این آگهى فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 20 /7 / 1398 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى مزایده به روز بعد موکول مى گردد.  607214 /م الف. سلطانیان اداره ثبت و اسناد و 

امالك شاهین شهر / 7/236 

تاس کباب به دلیل وجود ســبزیجات براى کسانى که 
رژیم الغرى دارند غذاى مناسبى است. تاس کباب یکى 
از غذاهاى اصیل ایرانى است. تاس به معنى کاسه مسى 
است و به احتمال زیاد این غذا را تاس کباب نامیده اند 

یعنى کبابى که داخل کاسه مسى تهیه شده است .
با اینکه این غذا بســیار مقوى و لذیذ اســت اما در بین
غذا هاى فورى مردم، شانس چندانى براى دیده شدن 
ندارد. مواد خام این غذاى اصیــل در این فصل دربازار 
موجود اســت و مى توانید به راحتى تهیــه کنید. تاس 
کباب مزاج گرم دارد و در این فصل براى سرد مزاجان 

مفید است.  
ویژگى منحصر به فرد این غذا این اســت که همه مواد 
آن تازه است از جمله سیب زمینى، به، سیب، گوشت و... 
گوشتى که براى تهیه تاس کباب استفاده مى شود بهتر 

است قلوه گاه گوسفندى همراه با کمى چربى باشد.
فوت و فن تهیه این غذا این است که باید زمان زیادى 

صرف پختن آن کرد.

پسته یکى از محبوب ترین بخش هاى تشکیل دهنده آجیل 
محسوب مى شود که مزایاى فراوانى براى بدن انسان دارد 
و به جز داشــتن طعمى خوب، مى تواند به سالمت بدن 

کمک زیادى کند.

تأثیر پسته بر دستگاه گوارش
پســته موجب بهبود عملکــرد روده بزرگ مى شــود. 
این ماده مغذى، منبــع خوبى از فیبر اســت که حرکت 
روده را تحت کنتــرل دارند. عالوه بر این، پســته منبع 
خوبــى از پروتئیــن و آنتــى اکســیدان ها به شــمار

 مى رود. احتماًال به همین دلیل است که بیش از هزار سال 
اســت مردم از این گیاه نگهدارى کرده و محصول آن را 

مصرف مى کنند.

تأثیر پسته بر عملکرد چشم
پســته تنها مغز آجیلى محســوب مى شــود که حاوى 
کورونوئیدهاســت. این مــاده خطــرات بیمارى هاى 

مرتبط با چشــم را کاهــش مى دهد. 
کورونوئیدهاى پسته دقیقاً مشابه همان 

موادى است که در شبکیه و عدسى چشم 
انسان یافت مى شــود. مصرف این آجیل 

خوشمزه همچنین مى تواند به کاهش احتمال 
ابتال به آب مروارید و مشکالت چشمى مرتبط 
با سن کمک کند. کارشناســان تغذیه پیشنهاد 
مى کنند براى جذب آسان تر بدن از کورونوئیدها 

به همراه چربى استفاده کنید. پسته در داخل 
خود عالوه بر کورونوئیدها، داراى چربى هاى 

مناسب و مفیدى است که ترکیبى عالى براى چشم شما 
ایجاد مى کنند.

تأثیر پسته بر عملکرد قلب
مقادیر زیاد کلسترول بد در بدن انسان مى تواند به انسداد 
شریان ها منجر شــود که در طوالنى مدت ممکن است 
باعث بروز حمله قلبى شود. پسته حاوى انواع چربى هاى 
اشباع نشده اى است که براى کاهش سطح کلسترول بد، 
مفید هستند. اضافه کردن پسته به رژیم غذایى کم چربى 
شــما مى تواند به اضافه کردن چربى هــاى الزم براى 

عملکرد سالم بدن کمک کند.

تأثیر پسته بر بهبود عملکرد سیستم ایمنى 
بدن

پسته منبع عالى ویتامین B6 است. تحقیقات پژوهشگران 
نشان مى دهد ویتامین B6 در تقویت سیستم ایمنى 
ن  بــد

مؤثر اســت. وجود آنتى اکســیدان هاى موجود در پسته 
به بدن کمــک مى کند تا در برابــر بیمارى هاى مختلف 
میکروبى مبارزه کنــد؛ بنابراین خوردن پســته منجر به 
عملکرد درست سیستم ایمنى بدن مى شود. پسته همچنین 
حاوى ویتامین هاى E و A است. هر دو این ویتامین ها به 
دلیل خاصیت کنترل آسیب در بدن شناخته شده اند. خوردن 
پســته در حین و بعد از عفونت مى تواند به بهبودى بهتر و 

سریع بیمارى هاى عفونى کمک کند.

تأثیر پسته در بیماران دیابتى
در بیمارى دیابت، قندها با پروتئین پیوندى خاص ایجاد 
مى کنند که باعث غیرقابل اســتفاده شــدن آن توسط 
بدن مى شــود. این فرایند به نام gycation شــناخته 
مى شود. پژوهش هاى دانشمندان نشان مى دهد که آنتى 
اکسیدان هاى موجود در پســته براى کاهش میزان این 

چرخه مضر در بیماران دیابتى، مفید هستند.

تأثیر پســته در تنظیم 
وزن بدن

 چربى هاى اشباع نشده موجود در پسته 
باعــث افزایــش وزن نمى شــوند. 
همچنین الیاف موجود در آن مى توانند 
به بیرون راندن ســموم از بدن کمک 
کنند. این بافت هــا و الیاف همچنین 
شــمارا به مــدت طوالنى ســیر نگه 
مى دارد، بنابراین در صورت مصرف پسته، 
پرخورى مى تواند به میزان قابل توجهى کاهش یابد.

یک غذاى مناسب براى پاییز آجیل خوشمزه براى سالمت دیابتى ها 

 مى شــود که حاوى 
طــرات بیمارى هاى 

هد. 
ان 

چشم 
ن آجیل 

ش احتمال
شمى مرتبط 
ذیه پیشنهاد 
کورونوئیدها 

 در داخل 
ربى هاى 

6نشان مى دهد ویتامین B6 در تقویت سیستم ایمنى 
ن  بــد

چرخه مضر در بیماران

چربى
با
ه
ب به
کنن
شـ
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پرخورى مى تواند

با آغاز فصل پاییز موارد ابتال به عفونت سینوسى همچون آنفلوآنزا شیوع پیدا مى کند.
عفونت سینوس که با آب ریزش بینى و گرفتگى گوش ها همراه است بیشتر عامل ویروسى دارد اما در برخى 

مواقع باکترى ها نیز در بروز آن نقش دارند.
دکتر «جسیکا گریسون» از دانشگاه آالباما در این باره مى گوید: زمانى که افراد از فشار سینوس صحبت مى کنند 
دچار احتقان بینى هستند. در صورتى که احتقان دو طرفه باشد فرد دچار عفونت ویروسى با واکنش آلرژیک شده  

است. در این شرایط بیمار پس از اتمام دوره بیمارى بهبود پیدا مى کند.
همچنین در مواقعى که فشار سینوس یک طرفه باشــد فرد دچار عفونت باکتریایى شده  است. در این شرایط 
بیمار به مصرف آنتى بیوتیک توصیه مى شود. هرچند باید در نظر داشت که مصرف باالى آنتى بیوتیک مى تواند 

تأثیرات منفى بر سیستم ایمنى داشته باشد.
به گفته گریسون، داروهاى ضد احتقان بینى همچون «افرین» کمک کننده است و استفاده از آن در شب توصیه 
مى شود. هرچند استفاده مداوم از آن براى مدت سه تا چهار روز متوالى پیشنهاد نمى شود چون مصرف طوالنى 

این دارو مى تواند خطر احتقان مجدد را به دنبال داشته باشد.
همچنین استفاده از محلول نمکى شست شوى بینى به پاکسازى مجراى بینى کمک مى کند. با این حال باید توجه 

داشت که در چند روز نخست بروز عفونت، این روش به دلیل تورم بینى اثربخشى الزم را ندارد.
همچنین برخى شواهد حاکى از آن است که مصرف برخى انواع سبزیجات همچون بروکلى، کوالرد (نوعى 

کلم)، کلم برگ و گل کلم به پیشگیرى از عفونت هاى ویروسى کمک مى کند.

درباره
 عفونت 
سینوسى

درباره
 عفونت 
سینوسى

 شرکت سهامى خاص شــایا ابنیه آذرنگ درتاریخ1398/07/09 به شماره ثبت 
63211 به شناســه ملى 14008658915 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام 
پروژ ه هاى راه و ساختمان و شهرك و محوطه ســازى و راه سازى ، سد سازى و 
انبوه سازى ، آپارتمان سازى، باند فرودگاه ، اسکله و شمع کوبى و کلیه فعالیتهاى 
ساختمانى و سازه هاى آبى و منابع بتنى آب و مواد ســوختنى و تاسیسات برقى و 
مکانیکى و مخابراتى و اجراى خطوط انتقال آب و فاضالب و کارهاى خدماتى ازجمله 
تامین نیروى انسانى به صورت موقت و تهیه و طبخ و توزیع غذا و تشریفات مجالس 
، صادرات و واردات ماشین آالت و ابزار و مصالح ساختمانى و پروژه هاى زیباسازى 
شهرى و شرکت در مناقصات داخلى و خارجى ،واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشــور ، اخذ وام و تسهیالت 
بانکى از کلیه بانکها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت . 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 میرزاطاهر ، کوچه معراج ، بن بست شقایق ، 
پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8185785347 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 

100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 819/135502 مورخ 1398/06/26 نزد بانک صادرات شعبه شهید 
بنیانیان با کد 819 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقاى امیر مستقل به 
شماره ملى 1270437534و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى شــهرام صابرى به شماره ملى 1270534874و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ســپیده صابرى به شماره ملى 
1290542716و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا کوه رنگیها به شماره ملى 1291979700 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سیدابراهیم حسینى به شماره 
ملى 5649733392 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعییــن 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 

(624022)

شــرکت تیس نقش سپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 20139 و شناســه ملى 
10260410170 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1397/02/10 نگین سلیمان 
نژادیان بــه کدملــى 1286076341 و مریم 
آذرنشــین به کدملى 1819602151 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (624972)

تاسیس

آگهى تغییرات 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا از کسى متولد نشده است تا در عزت و توانایى داراى شریک باشد؛ 
فرزندى ندارد تا وارث او باشــد؛ وقت و زمان از او پیشى نگرفت و 
زیادى و نقصان در او راه ندارد؛ خدا با نشــانه هاى تدبیر استوار و 
خواسته هاى حکیمانه در خلق نظام احسن در برابر غفلت ها آشکارا 
جلوه کرده است. از نشانه هاى آفرینش او، خلقت آسمان هاى پابرجا 

موال على (ع)بدون ستون و تکیه گاه است.
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آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

امیریان- مستشار قضایى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهانامیریان- مستشار قضایى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته پیش سازان لوازم خانگى ایران در نظر دارد 
مالکیت شش دانگ دفتر شرکت واقع در تهران- ضلع شمالى ابتداى خیابان کریم خان زند- از سمت میدان هفت تیر- پالك آبى 

13 متعلق به شرکت ورشکسته فوق الذکر را از طریق مزایده به فروش برساند:
الف) مشخصات عرصه و اعیان ملک

1) ملک به شماره پالك 956 فرعى از 6933 اصلى مشرف از قریه عباس آباد واقع در بخش 2 تهران داراى تمدید پروانه پایان ساخت 
ساختمان به شماره 62049527 مورخ 1381/05/19

2) مساحت عرصه ملک 312/5 مترمربع
3) ساختمان 7 طبقه با اسکلت فلزى و واحدهاى ادارى و تجارى داراى برق اختصاصى- انشعاب آب و گاز اشتراکى مى باشد.

4) ملک داراى دو طبقه زیر زمین با کاربرى انبار ادارى جمعاً به مساحت 260/25 مترمربع که در حال بازسازى و انجام نازك کارى 
و اجراى تأسیسات نیمه کاره رها شده است.

5) طبق همکف تجارى که داراى دو باب واحد تجارى در غرب و شرق جمعاً به مساحت 153/5 مترمربع و همچنین نیم طبقه تجارى 
واحدهاى مذکور جمعاً به مساحت 93 مترمربع و نیم طبقه انبار ادارى به مساحت 8/5 مترمربع مى باشد.

- واحدهاى مذکور با عرض دهانه هر یک 40/30 متر و راهرو میانى با عرض 2/25 متر جهت دسترسى به طبقات و حیاط مى باشد.
- محل استقرار آسانسور در مجاور راهرو میانى و واحدهاى شرقى بوده و فاقد کابین و متعلقات مربوط به آسانسور بوده و صرفًا 

آهن کشى مربوطه انجام گرفته است.
- واحدهاى تجارى غربى به مســاحت 90 مترمربع و نیم طبقه تجارى به مساحت حدود 60 مترمربع که سرقفلى آن در ید مستأجر 
(واحدهاى انتشارات علمى فرهنگى) بوده و صرفاً ملکیت آن مورد مزایده مى باشد. این واحد حق استفاده از حیاط شمالى ملک را دارد.
6) چهار طبقه اول تا چهارم واحدهــاى ادارى هر کدام 175/25 مترمربع و در مجموع 701 مترمربع در حال بازســازى و انجام 

نازك کارى و اجراى تأسیسات و نیمه کاره رها شده است.
قیمت پایه مزایده: ارزش پایه مزایده عرصه و اعیان شش دانگ ملک مورد مزایده (بدون لحاظ سرقفلى و به عبارت دیگر ارزش 

واحد تجارى غربى) جمعاً مبلغ 150/000/000/000 ریال (معادل صد و پنجاه میلیارد ریال) 
زمان مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 ساعت 12 ظهر 

مکان مزایده: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- ابتداى خیابان نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حســاب سپرده دادگســترى اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل 

از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعات 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت 

لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتى که برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسوول کسر احتمالى قیمت و 
خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهردارى ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار مى باشد.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 36611086- 031

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

اصغر عالمیان- مدیرکل  روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)اصغر عالمیان- مدیرکل  روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد خوراك دام هاى مزرعه 
دانشگاه شامل (یونجه 150 تن، سبوس 50 تن، کنجاله پنبه دانه 30 تن، کنجاله کلزا 
30 تن و تفاله خشک 50 تن)را از طریق استعالم خریدارى نماید در صورت تمایل به 
مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ آگهى جهت اخذ مدارك و فرم هاى مربوطه به آدرس 
سایت دانشگاه به نشانى www.khuisf.ac.ir قسمت مناقصه و مزایده مراجعه 

نمایند. 
تلفن جهت کسب اطالعات: 03135002597 یا 03135354001 داخلى 2493

دومین شب شعر عاشورایى «یک جرعه عطش» با همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه و با حضور شاعرانى از تهران و استان 
اصفهان  و عالقه مندان به ادبیات عاشورایى  از جمله مهندس چاووشى زاده بخشدارمرکزى شهرستان مبارکه، مهندس سید محمد اطیابى 
شهردار طالخونچه، اعضاى شوراى اسالمى شهر، امام جمعه طالخونچه و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مبارکه در سالن 

شهید آوینى شهردارى طالخونچه برگزار شد.
دکتر افشین عال، على ثابت قدم، کبرى موسوى قهفرخى، اسماعیل ملکپور وخانم شوقى از جمله شعراى برجسته در این محفل ادبى عرفانى 
بودند. ازجمله برنامه هاى اجرا شده در این شب،  قرائت آثار 14 شاعر و همچنین سخنرانى دکتر عال از شعرا و صاحبان قلم کشورى بود. 
عال  درباره نقش ادبیات و شعر و رسالت شاعران و اصحاب قلم در بازگویى و روایت نکات خاص و کمتر ذکر شده اتفاقات سال 61 هجرى 

در کربال،کوفه و شام به ایراد سخن پرداخت.
در دومین شب شعر عاشورایى «یک جرعه عطش» همچنین بازگویى نکاتى نغز و جانسوز با زبان شعر از نینواى حسینى، با اجراى على 
ثابت قدم، شاعر و مجرى کشورى با استقبال حاضران مواجه شد. در این شب، اجراى شروه خوانى هنرمندان گروه چکاوك طالخونچه نیز 
مورد استقبال عالقه مندان به هنر در شهر تاریخى و دارالمؤمنین طالخونچه قرار گرفت و شبى عرفانى و معنوى همراه با مسافران کربال 

تا شام را رقم زد.

به همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه؛

دومین شب شعر عاشورایى «یک جرعه عطش» برگزار شد

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 7 آئین نامه اجرائى بند (ه) ماده 29 قانون برگزارى مناقصات به شماره 
193542/ت 42986 ك مورخ 1388/10/01 نسبت به تهیه فهرست بلند مشاورین داراى صالحیت در خصوص تهیه عکس هوایى و  ارتو فتو 

اراضى کشاورزى به شرح زیر اقدام نماید.
1. نام و نشانى کارفرما: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به نشانى خیابان هزارجریب، مقابل اداره کل فنى و حرفه اى

2. موضوع خدمات مشاوره: تهیه عکس هوایى رقومى رنگى و  ارتو فتو اراضى کشاورزى در سطح استان به مساحت 180 هزار هکتار
GIS 3 3. گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه 1 فتوگرامترى و رتبه

4. مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى: از تاریخ 98/07/16 تا پایان وقت ادارى 98/07/22 به آدرس اصفهان، خیابان هزارجریب، سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها، اتاق 250 

دهیارى روستاى جیالن آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه 345/ش/ج مورخ 1398/05/12 شوراى اسالمى روستا و مجوز شماره 8460 
مورخ 1398/07/03 بخشدارى مرکزى اصفهان نسبت به فروش عرصه یک پالك با کاربرى مسکونى (با قابلیت تجارى شدن) واقع در 
روستاى جیالن آباد، داراى دوکله: شمال جاده اصفهان- نائین، جنوب گذر 12 مترى جمعاً به مساحت 203 مترمربع حسب مشخصات 

موجود در مدارك مزایده با قیمت پایه کل 3/670/000/000 ریال از طریق مزایده اقدام نماید.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 98/07/20 به دفتر دهیارى واقع در روستاى 

جیالن آباد نبش میدان شهید بهشتى مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03138783240 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى فراخوانآگهى فراخوان

آگهى مزایده عمومى دهیارى روستاى جیالن آبادآگهى مزایده عمومى دهیارى روستاى جیالن آباد
اداره امور پیمانها و قراردادهااداره امور پیمانها و قراردادها

حمید کریمیان- دهیار روستاى جیالن آباد حمید کریمیان- دهیار روستاى جیالن آباد 
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