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بهترین حالت نشستن کدام است؟ امینى در صحن شورا سوگند یاد کردادعاى نواب صفوى در خصوص ابطال پروانه وکالتشامشب، پرداخت دومین مرحله کمک معیشتى آغاز جنگ علنى علیه آذرى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

2 عالمت 
دیابت نوع 2

اصفهان  15 سال درجا زده است
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بالتکلیفى گردشگرى 
در نبود اینترنت 

فریدونشهر
 سردترین شهر ایران

غافلگیرى کشاورزان
 با ورود موج سرما 

به کشور
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اصفهان؛ بعد از 
اغتشاشات

رئیس مرکز تحقیقات چاقى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: پراشتهایى شدید و کاهش وزن از 

عالیم دیابت نوع 2 است.
مجید ولى زاده با عنوان اینکه دیابت 

زمانى رخ مى دهد که قند خون...

در حالى که دیروز خبرگزارى ها از پایان سه روز 
تجمع و اغتشــاش در اصفهان خبــر مى دادند، 
مقامات شهر و استان در گفتگو با رسانه ها اعالم 
کردند که وضعیت به تدریج در حال عادى شدن 

است.
دیروز معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
با اشاره به پاکسازى نقاط مختلف شهر از خسارات 
وارده روزهاى گذشته، گفت: تعمیر و جایگزینى 
تأسیسات آسیب دیده شــهر اصفهان با امکانات 

موجود آغاز شده است.
حسین امیرى با اشــاره به اینکه روند بازسازى 
تأسیســات شــهرى، تابلوهاى معابر در شــهر 
اصفهان بعد از اتفاقات روزهاى اخیر آغاز شــده، 

اظهار کرد: ...
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هشدار درباره اخالل در تحویل بنزینهشدار درباره اخالل در تحویل بنزین
نامه رئیس کل دادگسترى به مدیریت شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهاننامه رئیس کل دادگسترى به مدیریت شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
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استاندار با اشاره به نگفتن واقعیت ها و خوب نشان دادن چهره امکانات این خطه:

خانواده «نقى معمولى»
 ایــن بار

 غافلگیرتان مى کنند

جزئیات تازه از سرى جدید «پایتخت»

یک بازیکن دیگر هم از تیم بحران زده اصفهانى جدا مى شود؟

تراکتور به دنبال جذب ستاره ذوب آهن
باشــگاه تراکتور قصد دارد مدافع راست ســابق خودش را به تبریز 

برگرداند. در آستانه شــروع هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر و با 
وجود اینکه چند هفته تا شــروع زمان نقل و انتقاالت نیم 

فصل باقى مانده است، باشگاه هاى مختلف رایزنى هاى 
خودشان را براى حضور در این پنجره شروع کرده و چند 

سرمربى فهرست خود را ...
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در صفحه 3 بخوانید

سخنگوى دولت: 
اینترنت استان ها 

به تدریج 
وصل مى شود

آیا کل پول گران شدن بنزین به دست مردم مى رسد؟
نماینده فالورجان در مجلس پاسخ مى دهد
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ویلموتس سال ویلموتس سال 20202020
 به ایران برمى گردد! به ایران برمى گردد!

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى و انواع کاالهاى مستعمل را از طریق 
حراج حضورى به فروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
شنبه مورخ 98/09/02 ساعت 8 الى 14

زمان برگزارى حراج وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل:
یکشنبه مورخ 98/09/03 از ساعت 9/30 صبح

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 

تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
فالورجان- پیربکران- روستاى دارگان- پارکینگ ولى عصر (موتورسیکلت)

شهرکرد: جاده دانشگاه آزاد اسالمى- پارکینگ حمایت (موتورسیکلت)
شهرکرد: میدان قمر بنى هاشم- پارکینگ عدالت (موتورسیکلت)

شهرکرد- فرخشهر- جنب سیلو- پارکینگ فرخشهر (موتورسیکلت)
شهرکرد- بلداجى- پارکینگ شهردارى (موتورسیکلت)

اصفهان: جاده شیراز- کوچه نوید- خلیج فارس 60 (کاالهاى مستعمل)
اصفهان: خیابان آبشار سوم- روستاى دشتى- پارکینگ دشتى (کاالهاى مستعمل)

کاشان: بلوار قطب راوندى- پارکینگ امین (کاالهاى مستعمل)
مبارکه: شهر مجلسى- جنب کالنترى شهر مجلسى (کاالهاى مستعمل)

شهرکرد: میدان انقالب- خیابان ملت کوچه 45 پالك 7- محل ادارى (کاالهاى مستعمل)

- تعداد 2000 دستگاه موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى
توضیح اینکه در اجراى قانون هواى پاك، کلیه موتورسیکلت ها صرفاً به مراکز مجاز اسقاط و بازیافت خودرو 

فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقى و حقوقى امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.
- انواع کاالهاى مستعمل

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا از 
طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــورى

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 445 مورخ 98/07/16 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات بیس و 
آسفالت معابر اصلى شهرك مشاغل شهرى زرین شهر با اعتبار اولیه 
18/720/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهردارى از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 98/09/05 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند.

تجدید آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

م الف: 659404
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در صفحه 5 بخوانید

وم پزشکى شهید بهشتى 
ز

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/08/28 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031

 اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/ تأمین کننده/مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با  ارزیابى کیفى 
(فشرده) یک مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/08/29

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتشماره مرجعموضوعردیف
2222098001434000082- 3- 98اجراى قسمتى از خط انتقال فاضالب شهر طالخونچه مبارکه1
2232098001434000083- 3- 98ادامه خط انتقال آب به نطنز، بادرود و صنایع وابسته منطقه نطنز2

تاریخروزساعتعنوان
98/09/06چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/09/16شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/09/17یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

منا
س: ای

عک
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نایب رئیس اتحادیه باغداران درباره ورود موج سرما به 
کشور و جلوگیرى از سرمازدگى درختان میوه اظهار کرد: 
ورود موج سرما در این وقت سال تا حدى بى سابقه است 
و ادامه این وضعیت قطعاً خساراتى را در پى خواهد داشت.

مجتبى شــادلو گفت: اگرچه عمده محصوالت مناطق 
سردسیر برداشت شده و تنها بخش محدودى باقى مانده، 
اما محصوالت در نوار معتــدل خزر هنوز بر روى درخت 
است و در صورت کشیده شدن برف به سمت استان هاى 
گیالن، مازندران و گلستان قطعًا باغات خسارت خواهند 
دید. وى با بیــان اینکه هنوز موعد برداشــت برخى از 
مرکبات فرا نرسیده است، مطرح کرد: هم اکنون برداشت 

نارنگى شروع شده اســت و برداشت محصول پرتقال از 
نیمه آذرماه آغاز مى شود، در صورت بارش برف بر روى 

محصول شاهد خساراتى در این بخش خواهیم بود.
شادلو افزود: در گذشته بارش برف سنگین یا اُفت شدید 
دما معموًال در آذر و دى ماه رخ مــى داد به همین دلیل 
کشــاورزان براى مقابله با سرماى شــدید در آبان ماه 
غافلگیر شــدند. نایب رئیس اتحادیه باغــداران با بیان 
منطقى نبودن برداشــت زود هنگام محصوالت باغى، 
تصریح کرد: برداشت زودتر از موعد محصوالت نمى تواند 
چاره کار محسوب شود و برداشــت محصوالت نیز در 

مقطع زمانى کوتاه امکانپذیر نیست.

اولین مرحله پرداخت حمایت معیشــتى بامداد سه شنبه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد. پیش از این محمدباقر 
نوبخت از واریز کمک معیشتى 20 میلیون نفر در مرحله اول 

خبر داده بود.
بر این اساس دومین مرحله ساعت 24 امشب چهارشنبه 29 
آبان ماه و سومین مرحله ساعت 24 روز شنبه 2 آذر خواهد 
بود و در هر مرحله براى 20 میلیون نفر کمک معیشتى واریز 
خواهد شد تا جمع دریافت کنندگان یارانه جدید به 60 میلیون 
نفر برسد. کسانى که در حال حاضر مشمول دریافت یارانه 
نقدى نمى شوند و از ســوى  وزارت رفاه به عنوان ثروتمند 
حذف نشده اند و در مراحل قبل انصراف از ثبت نام یارانه داشته 

و یا نتوانستند ثبت نام کنند مى توانند در سامانه اى که از سوى 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى اعالم مى شود ثبت نام کنند 

تا وضعیت آنها بررسى شود.
در این رابطه على ربیعى، ســخنگوى دولت گفته بود هر 
کسى فکر مى کند استحقاق دریافت کمک معیشتى را دارد 
مى تواند ثبت نام کند و پس از احراز شــرایط مشمول این 
حمایت شود. همچنین افرادى که به این طرح مى پیوندند از 
همان مرحله اول، پرداخت نقدى براى آنها لحاظ مى شود و 

جاى نگرانى نیست.
مشموالن طرح معیشت خانوار همپوشانى زیادى با افرادى 

که یارانه نقدى دریافت مى کنند،  دارد.

غافلگیرى کشاورزان با ورود 
موج سرما به کشور

امشب، پرداخت دومین مرحله 
کمک معیشتى

بى پناه ترین وسیله در 
حوادث اخیر!

   خبــر آنالیــن | در اعتراضات به خشــونت 
کشــیده مردم به علت گرانى بنزین در سراسر 
کشور، بیشترین خسارات و تخریب ها در سراسر 
کشور به دستگاه هاى عابربانک وارد شده است. 
تنها در استان لرستان بیش از 57 بانک و نزدیک 
به بیش از 70 عابربانک آسیب دیدند. این تعداد در 
استان هاى تهران، اصفهان، فارس و خوزستان 
هم اعدادى چشمگیر را به خود اختصاص داده 

است. 

خانه هاى مجردى
 چرا زیاد شده؟ 

   آفتاب نیــوز | اصغر کیهان نیا، روانشناس 
و مشــاور خانواده در خصوص دالیل افزایش 
خانوارهاى تک نفره و خانه هاى مجردى گفت: 
این پدیده داراى زیربناهاى فراوانى است که یکى 
از اصلى ترین زیربناها مبحث اقتصاد است. زمانى 
که جوانان بیکارند و یا داراى شرایط خوبى نیستند 
تا بتوانند مســکنى را تأمین کنند، تن به ازدواج 
نمى دهند و از آن گریزان خواهند شــد. زمانى 
که ازدواج نمى کنند نیز دیگر تعهدى به زندگى 
مشــترك ندارند و به صورت کلى قید تشکیل 

زندگى مشترك و یا فرزندآورى را زده اند.

باال رفتن قیمت خودرو 
   عصرایران | وقایع چند روز گذشته در کشور 
باعث شــد تا قیمت خودروهاى داخلــى در بازار 
روند افزایشــى بگیرد اما خرید و فروشــى انجام 
نمى شود. هم اکنون پراید 111، 54 میلیون تومان 
قیمتگذارى شده پژو 206 تیپ 5 هم 105 میلیون 
تومان. فعاالن بازار خودرو علت افزایش قیمت را 
عدم فروش خودرو از سوى دالالن ذکر مى کنند. 
به گفته این افراد قیمت هاى ذکر شده در روزهاى 
اخیر کامًال حبابى بوده و هیچگونه منطقى ندارد. 
این افزایش قیمت در حالى به وقوع پیوسته است 

که خرید و فروشى نیز در بازار انجام نمى شود.

بازگرداندن کالهبردار
 40 میلیاردى 

   تســنیم | رئیس پلیس بین الملل ناجا از 
بازداشت و بازگرداندن کالهبردار 40 میلیاردى به 
کشور خبر داد. سردار هادى شیرزاد درباره جزئیات 
این خبر اظهار کرد: این متهم با سوءاستفاده از 
اعتماد مالباختگان، اقدام به کالهبردارى به مبلغ 
400 میلیارد ریال کرده و به خارج از کشور متوارى 
شده بود. با بررسى هاى به عمل آمده و با استفاده 
از ظرفیت سازمان اینترپل، متهم بالفاصله در 
یکى از کشــورهاى منطقه ردیابى، شناسایى و 
حکم جلب بین المللى یا همان اعالن قرمز علیه 
وى صادر شد و موضوع تحت تعقیب بودن آن به 
اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال و به کشور 

بازگردانده شد.

حضور ضعیف در 
نمایشگاه چین

   فــارس | رئیس اتاق بازرگانــى تهران با 
اشاره به ســفر اخیر هیئت ایرانى به چین گفت: 
على رغم اینکه فرصت هــاى صادراتى خوبى 
براى تجارت با چیــن وجــود دارد، اما حضور 
ایران در دومین نمایشــگاه واردات چین بسیار 

ضعیف بود. 
خوانسارى بیان کرد: نمایشــگاه واردات چین 
فرصت بسیار خوبى را براى عرضه انواع کاالهاى 
ایرانى فراهم مى کند و بــا توجه به محصوالت 
مصرفى چینى ها به نظر مى رسد که هر کاالى 
تولید ایرانى در آنجا عرضه شــود، امکان خرید 
دارد. به عنوان مثال بحثى در مورد عرضه میگو 
مطرح شد که آنها اعالم کردند این میگو مصرف 

یک ساعت بازار بزرگ چین است.

پناهى جز رهبرى نداریم 
   انتخاب | آیت  ا... ابراهیم امینى در دیدار مسئوالن 
بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه گفت: رهبر معظم 
انقالب انتظارات خــود را بیان کرده انــد و باید آن را 
تحقق بخشید،  بهترین رهبر ایشــان هستند؛ بااینکه 
سال ها گذشته است ما فردى مثل ایشان نداریم، اگر 
خداى نکرده حادثه اى رخ دهد مــا پناهى جز رهبرى 
نداریم. واقعًا آنچه ما دیدیم از اول تا آخر، هنوز معظم 
له همانى هستند که از اول بوده اند. اآلن هم خواستار 
ایشان هســتیم، قبًال هم خواستار ایشــان بوده ایم. 
همیشه دعاگوى معظم له بوده ام، حتى در نماز شب ها 
دعایشان مى کنم. باید دعا کنیم خداوند طول عمر به 

رهبرى دهد.

6 درصد مردم زکات مى دهند
   مهر | حجت االســالم قرائتى، رئیس ستاد اقامه 
نماز کشور گفته: نماز ما بیمار است، من نمى دانم چند 
درصد از جوانان ما نماز مــى خوانند؛ زکات ما هم مرده 
است ضمن اینکه اخیراً در ســفرهایى که به استان ها 
داشته ام متوجه شده ام فقط 6 درصد مردم زکات پرداخت 
مى کنند اما مقصر مردم نیستند ما هستیم که زکات را 

ترویج نکرده ایم.

تسهیالت به خود!
   دیده بان ایران | اســتاندار خراســان رضوى 
گفت: براســاس آمار آبان ماه مرکــز پژوهش هاى 
اتاق بازرگانــى صنایع، معادن و کشــاورزى ایران 
80 درصــد بانک هــاى کشــور به شــرکت هاى 
زیرمجموعه خود تســهیالت پرداخــت کرده اند. 
علیرضا رزم حســینى افزود: براساس این آمار، فقط 
یک بانک از 55 هزار میلیارد تومان ســپرده بانکى 
در اختیار خود، 42 هزار میلیارد تومان به 11 شرکت 
سرمایه گذارى زیرمجموعه خود تسهیالت پرداخت

 کرده است.

من توفیق شهادت ندارم
   پانا | مســعود مرســل پور، فرماندار شهرســتان 
اسالمشهر در خصوص شایعه شهادتش در شهرستان 
اسالمشــهر خاطرنشــان کرد: در برخى شــبکه هاى 
ماهــواره اى خبرى در خصوص شــهادت بنده پخش 
شــد که این موضوع واقعیت ندارد و بنده در شهرستان 
اسالمشهر مشــغول خدمت به مردم انقالبى هستم. 
من که توفیق شهادت ندارم و تا این لحظه به شهادت 

نرسیده ام.

مزدور کوچولوى اسراییل
   عصر ایران | روزنامه «کیهــان» با انتقاد از فیلتر 
نشدن نرم افزار «ویز» نوشت: «این نرم افزار با هدایت 
هدفمند خودروها به مســیرهاى پرترافیک در ماجراى 
گرانى بنزین نیز به پاتوق اغتشاشــگران تبدیل شــده 
اســت». «کیهان» از این نرم افزار با عنــوان «مزدور 
کوچولوى اســراییل» یاد کرده و در بیان این توصیف 
آورده است: «قابلیت پیام گذارى و ارتباط گروهى این نرم 
افزار اسراییلى ، عمًال مانند یک لیدر در راستاى هدایت 
اغتشاشگران و آدرس دهى و تعیین محل تجمع به منظور 

بستن راه ها و اتوبان ها عمل مى کند».

اکثریت ناراضى اند
   انتخــاب | حجت االســالم والمســلمین مسیح 
مهاجرى، مدیرمســئول روزنامه «جمهورى اسالمى» 
در ســرمقاله دیروز این روزنامه آورده است: «بد نیست 
مسئوالن نظام از این واقعیت مطلع باشند که نارضایتى از 
افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانى و با وضعیتى که 
اعالم و اعمال شد، فقط مربوط به آن عده از مردم که به 
خیابان ها ریختند و تظاهرات کردند و شعار دادند نیست. 
این نارضایتى مربوط به اکثریت قاطع مردم است حتى 
آنان که به هر دلیل صالح ندانستند به تظاهرات کنندگان 

بپیوندند.»

خبرخوان

با طوالنى شدن قطع اینترنت جهانى، برخى مراکز فروش 
بلیت و سایت هاى مرجع و معروف فروش بلیت، راه هایى 
براى فروش بلیت هواپیماهاى خارجــى پیدا کرده اند. با 
وجود این، در حال حاضر تعداد اندکى از سایت هاى فروش 

بلیت هواپیما قادر به فروش بلیــت پروازهاى خارجى یا 
بسته هاى تورهاى خارجى خود هستند. همچنین یکى از 
سایت هاى معروف در حوزه بلیت هاى چارترى نیز تمام 
پروازهاى خارجى را از روى سایت خود حذف کرده و براى 
خرید پروازهاى ایرانى نیز مسافران باید ابتدا تمام مبلغ بلیت 
را به عنوان اعتبار به سایت پرداخت و سپس اقدام به خرید 

بلیت کنند. از سوى دیگر سایت یکى از معروف ترین مراکز 
فروش تورهاى لحظه آخرى نیز با مشکل دسترسى مواجه 

است و به طور پیاپى قطع مى شود.
قطع اینترنت آژانس هاى گردشــگرى فعــال در حوزه 
گردشگر ورودى را نیز با مشکل روبه 
رو کرده است. این آژانس ها به طور 
دائم از طریق ایمیل و شــبکه هاى 
ارتباطى با مســافران خارجى خود 
در ارتباط هستند و با قطع ناگهانى 
دسترسى به اینترنت جهانى ارتباط 
آنها با مســافران خود نیز قطع شده 

است.
قطع دسترســى بــه اینترنت براى 
مسافران و گردشگران نیز مشکالتى 
ایجاد کرده و مسافران و گردشگرانى 
که پرواز خارجى یــا پروازهاى غیر مســتقیم به مقاصد 
خارجى دارند امکان بررسى وضعیت پرواز یا خرید بلیت 
را ندارند. ایمیل و شــبکه هاى پیام رسان همواره یکى از 
راه هاى اصلى ارتباط گردشگران با مراکزى مانند تورها، 
هتل ها و آژانس هاســت و در حال حاضــر این راه هاى 

ارتباطى قطع است. 

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى با 
اشاره به اینکه دولت صدهزار میلیارد تومان از هدفمندى 
یارانه ها درآمد دارد، گفت: دولت از حذف یارانه بنزین 87 
هزار و 600 میلیارد تومــان درآمد دارد که باید 120 هزار 

تومان به 60 میلیون نفر پرداخت کند.
حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوى الرگانى در 
گفتگو با «آنا» با بیان اینکه درآمد دولت از افزایش قیمت  
حامل هاى انرژى در دولت یازدهم اضافه تر هم شد، گفت: 
اما این دولت ادعا مى کرد هر زمان مى خواهیم یارانه مردم 
را بدهیم مصیبت داریم؛ در حالى که این مصیبت نبود، بلکه 
درآمدى بود که از جیب خود مردم تأمین مى شد؛ اکنون 
هم که نوبخت مى گوید ما حتى یــک ریال از این درآمد 

ناشى از یارانه ها را بر نمى داریم، دروغ مى گوید. 
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به افزایش 
قیمت بنزین اضافه کرد: اینکه مى گویند اجازه نمى دهیم 
قیمت هیچ کاالیى افزایش پیدا کند، حرف درستى نیست، 
دولت چگونه جلوى نابسامانى ارزى که در سال گذشته 
پیش آمد را گرفت؟ مگر قیمت همه اجناس به تبع ارز باال 
نرفت؟ این در حالى بود که بسیارى از کاالهایى که گران 
شد اصًال ربطى به ارز نداشــت. لذا اینکه دولت مى گوید 

اجازه نمى دهیم کاالیى گران شود، قابل قبول نیست.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
مبناى اظهار نظرهاى دولت را نامشــخص دانســت و 
اظهار کرد: مبناى 60 لیتر مصــرف ماهانه بنزین براى 
مردم از چه فرمولى به دست دولت رسیده است و این را 
چگونه محاسبه کرده اند؛ در حالى که اگر در طول یک ماه 
فقط بخواهیم یک خودرو را در حدى روشن نگهداریم که 
باترى آن سالم بماند، 60 لیتر مصرف شده است. وى بیان 
کرد: این خطاى دولت اســت که چند سال این مبلغ را با 
شیب مالیم به حامل هاى انرژى اضافه نکرده است، حاال 
در آخرین سال دولت با شیب تند قیمت  بنزین را افزایش 

دادند و مردم را نگران کردند.
الرگانى توضیح داد: دولت مدعى اســت که کل پول را 
به مردم مى دهم که قطعًا این گونه نیست؛ چرا که حدود 
87 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد دولت از این افزایش 
قیمت بنزین است که اگر بخواهند کل این مبلغ را به مردم 
بدهند، باید 120 هزار تومان را بــه 60 میلیون پرداخت 
کنند، در حالى که دولت اکنــون 50 هزار تومان به مردم 
وعده داده است، لذا باید صادقانه به مردم بگویند مابقى 

پول را چه خواهند کرد.

فیلم ســینمایى «خانه پدرى» بــه کارگردانى کیانوش 
عیارى بعد از سه بار توقیف، اجازه یافت که براى دو هفته 
در سینماهاى سراسر کشور اکران شود. یکى از مهمترین 
دالیل توقیف این فیلم به صحنه هایى باز مى گشت که 
گفته شده خشــونت عریانى را به نمایش گذاشته است. 
کیانوش عیارى اما معتقد است این فیلم برپایه واقعیات 
به تصویر کشیده شده است. او این موضوع را در گفتگو با 

خبرگزارى «ایلنا» مطرح کرده است.
یکى از مواردى کــه درباره این فیلم 
مطرح شده داســتان ابتداى فیلم 
اســت. گروهى مى گوینــد چنین 
اتفاقاتى در ایران رخ نداده و واقعى 
نیست. آیا شــما این ماجرا را از یک 

اتفاق واقعى برداشت کردید؟
این ســئوال بارها از من پرسیده شده اســت. زمانى که 
فیلم در جشــنواره فیلم فجر به نمایش در آمد کسى به 
من گفت آیا اینجا ایران اســت و کدام منطقه است که 
مردم به زبان فارســى با هم صحبت مى کنند؟ من چه 
همان زمان و چه امروز اعالم کردم که این فیلم در ایران 
ساخته شده و داستان آن در ایران رخ داده است و پنهان 
کردن اتفاقاتى که در این فیلم رخ داده به صورت واقعى 
امکانپذیر نیست. حدود سال هاى 1353 و 1354 در یکى 
از شهرهاى جنوبى کشور یک دختر زندانى قرار است بعد 
از پایان محکومیتش از زندان آزاد شــود اما به زندانبان 
التماس مى کند که او را در زندان نگه دارد زیرا معتقد بوده 
است که پدر و برادرش، عمو و خانواده او قصد کشتن وى 

را دارند. زندانبان به او مى گوید که نمى تواند او را در زندان 
نگه دارد و براساس قانون او را آزاد مى کند. خانواده وى 
نیز به استقبال او مى آیند و ابتدا با او خوب برخورد مى کنند 
اما چند روز بعد جنازه وى در یکى از رودها پیدا مى شود. 
مورد دوم اینکه چند سال بعد از پایان فیلمبردارى «خانه 
پدرى» در شهرك غرب کامًال اتفاقى مشابه در آنچه در 
فیلم «خانه پدرى» بــود، رخ داد. پدر خانواده اى متمول 
همه اعضاى فامیل و خانواده را جمع مى کند که حدود 17 
نفر مى شوند. پدر در جمع اعضاى فامیل اعالم مى کند که 
دختر جوانش که تازه طالق گرفته است، کارهاى نامربوط 
زیادى انجام مى دهد و آبروى خانواده را برده است و با او 
باید چکار کنیم و در آن جمع تصمیم مى گیرند که براى 
حفظ آبروى خانواده، دختر باید کشته شود و مجرى قتل 
نیز پسرعموى دختر مى شود. بنابراین چه ما فیلمى مانند 
«خانه پدرى» بسازیم و چه نسازیم این اتفاقات در جامعه 

وجود دارد اما فیلم مى تواند جامعه را آگاه کند.

نماینده فالورجان در مجلس پاسخ مى دهد

آیا کل پول گران شدن بنزین به دست مردم مى رسد؟

بالتکلیفى گردشگرى در نبود اینترنت 

پنهان کردن واقعیات رخ داده 
در «خانه پدرى» امکانپذیر نیست 

سخنگوى دولت گفت: چنانچه اطمینان حاصل شود که 
سوء اســتفاده اى صورت نمى گیرد اینترنت استان هاى 

مختلف به تدریج وصل مى شود.
على ربیعى دیروز در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشى 

بین المللى مدیریت پروژه هاى اشــتغال روستایى درباره 
قطعى اینترنت در کشور، اظهار کرد: تالش کردیم مسائل 
مربوط به مشــاغل اینترنتى و بانک ها را حل کنیم. وى 
افزود: البته برخى از کار هاى دانشجویى و مشاغل دیگر 
که به نوعى با اینترنت در ارتباط هستند هنوز مشکل دارند 
و حل نشــده و این موضوع براى ما نیز قابل درك است 
اما همه مى پذیریم که در این شــرایط از این فضا ســوء 

استفاده مى شود.
سخنگوى دولت با اشاره به اینکه قطعى اینترنت تصمیم 
شوراى عالى امنیت کشور است، گفت: چنانچه اطمینان 
حاصل شود که آرامش در اســتان ها برقرار است و سوء 
اســتفاده اى صورت نمى گیرد اینترنت وصل مى شود. 
ربیعى تصریح کرد: نگرانى مــردم را درك مى کنیم، اما 

نگرانى بزرگ تر حفظ آرامش در کشور است.

سخنگوى دولت: اینترنت استان ها به تدریج وصل مى شود

پخش تلویزیونى فیلم سیاســى «آقاى رئیس جمهور» 
حدود 20 ســال بعد از تولیــد و البته توقیــف، حرف و 
حدیث هاى متعددى را در میان مخاطبان ایجاد کرده و 
اغلب هم از تلویزیون به  دلیل رفع توقیف از فیلم به نیکى 
یاد کرده اند. یوســف مرادیان، بازیگر اصلى این فیلم در 
گفتگو با روزنامه «جام جم» که رسانه صداوسیماست، 
درباره بازتاب رفع توقیــف تلویزیونى فیلم و روند ایفاى 
نقش در آن سخن گفته است. مرادیان درباره بازى اش 

در این فیلم گفته که حتى تهدید به مرگ هم شده است:
«با تهدیدات برخى تندروها مواجه شــدم و حتى بارها 

گفتند ترورت مى کنیم و تهدید به مرگ شــدم.  من هم 
گفتم من فقط بازیگر هستم و یکى از الگوهاى من خدا 
بیامرز مهدى فتحى بوده اســت که حتى در منتهى الیه 
مشکالت هم کمر خم نکرد و بنده هیچکس نبود. دقیقًا 
مشخص نبود کسانى که تهدید مى کردند کدام طرفى 
بودند و فقط مى توانم بگویم تندروهایى بودند که به جاى 
دیالوگ به دنبال حذف صداى مخالف بوده و هســتند. 
علیرغم این تهدیدات همان موقع هم مثال آقاى فتحى 
را زدم که بازیگر باید بازى کند و در برابر هیچ زورگویى 

سر خم نکند.»

بازیگر فیلم توقیفى: بارها تهدید به مرگ شدم!

درحالى که حدود 40 میلیون مرد در ایران زندگى مى کنند، 
آمارهاى ســال 95 مرکز آمار ایران نشان مى دهد که ده 
میلیون نفر از مردان ایران، جوان هستند و 35 درصد مردان 

ایرانى هنوز ازدواج نکرده  و مجردند.
شهال کاظمى پور، جمعیت شناس 
با اســتناد به آمارهاى سال 95 
مرکز آمار ایران به «ایسنا» گفت: 
حدود 40 میلیون نفر از جمعیت 
80 میلیون نفرى ایران را جمعیت 
مردان تشــکیل مى دهند که از 
این میان 33 میلیــون نفر از آنها 
ده سال به باال و هفت میلیون نفر 
از آنها کمتر از ده سال سن دارند. 
وى تأکید کرد باالترین ضریب 
جمعیتى چه در مــردان و چه در 

زنان را رنج سنى 29 تا 25 سال شامل مى شود.
کاظمى پور در ادامه درباره وضعیت اشــتغال مردان نیز 
گفت: از جمعیت ده سال به باالى مردان، 21 میلیون نفر 
فعال اقتصادى (شاغل و بیکار در جستجوى کار) هستند 
که از این مقدار حدود 18 میلیون و 800 هزار نفر شــاغل 

(19درصد محصل، 9 درصــد داراى درآمد بدون کار، 7 
درصد جزو ســایر) و دو میلیون و 200 هزار نفر بیکار در 

جستجوى کار هستند. 
وى در ادامه با اشــاره به وضعیت تأهل جامعه مردان (ده 

ساله به باال) بیان کرد: 63 درصد از مردان (ده ساله به باال) 
داراى همسر، 35 درصد مجرد یا هرگز ازدواج نکرده اند و 
1/2 درصد بدون همسر در اثر طالق و یک درصد بدون 
همسر در اثر فوت هستند. همچنین میانگین سنى ازدواج 

مردان حدود 27/4 سال است.

35 درصد مردان ایرانى مجردند
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تکذیب حمله به دفتر امام 
جمعه اصفهان 

مسئل دفتر امام جمعه اصفهان حمله به دفتر او را تکذیب 
کرد. به گـزارش «ایمنا»، رئیـس دفتر آیت ا... یوسـف 
طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در استان اصفهان شایعه 
حمله به دفتر او را تکذیب و اعالم کرد هیچگونه تعرضى 

به دفتر ایشان صورت نگرفته است.

کمبودى وجود ندارد
رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
ذخیره سازى و تأمین کاالهاى اساسـى در استان انجام 
شده است و هیچ کمبودى در این زمینه وجود ندارد. ایرج 
موفق افزود: طرح ویژه نظارت بر بازار براى یک ماه پیش 
بینى شده و گشت هایى متشکل از دستگاه هاى اجرایى 
مختلف در مرکز و شهرسـتان ها این وظیفه را بر عهده 
دارند. رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
ادامه داد: مردم باید آرامش الزم را در خرید کاالها رعایت 

کنند و از خرید هیجانى خوددارى کنند.

مدیران مدارس ثبت نام کنند
رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از مدیران مدارس استان خواست تا براى دریافت 
سهمیه  بنزین سرویس  حمل و نقل دانش آموزان هرچه 
زودتر در سـامانه مربوط ثبت نام کنند. علیرضا سلطانى 
اظهار کرد: براى سرویس هاى حمل و نقل دانش آموزان 
120 لیتر بنزین به صورت ماهانه به خودروهاى تک سوز 
اختصاص یافته است. وى افزود: شاید ثبت و بررسى در 
این سامانه قدرى زمانبر باشـد ولى اعمال سهمیه از 24 

آبان قابل اجراست.

الین اختصاصى براى 
سوختگیرى تاکسى ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان گفت: براساس 
 CNG مصوبه استاندارى اصفهان، جایگاه هاى سوخت
به یک الین اختصاصى براى سـوختگیرى تاکسـى ها 
مجهز مى شـوند. هادى منوچهرى با اشـاره به افزایش 
نرخ بنزین، تصریح کرد: براى ناوبران تاکسى 400 لیتر 
سهمیه سوخت ماهیانه در نظر گرفته شده که جهت انجام 

سفرهاى درون شهرى مسافران کفایت مى کند.

عملیات آبى در تیران و کرون
به گفته قنبـرى، رئیس واحـد بهره بـردارى آبفا منطقه 
تیران و کرون در راستاى هوشمندسازى تأسیسات آب، 
عملیات پیاده سازى سیستم GIS بر روى شبکه هاى 
توزیع آب در سـه شهر تیران، رضوانشـهر و عسگران با 
موفقیت به پایـان رسـید  و در حال حاضـر مرحله جمع 
آورى اطالعات انشعابات آب در سطح شهر با 20درصد 
پیشرفت در حال ثبت و انجام است. همچنین با توجه به 
فرسودگى شـبکه هاى توزیع آب در شـهر رضوانشهر، 
عملیات اصالح شـبکه در این شـهر آغاز شـد. به گفته 
مهندس صالحـى، رئیـس واحد فنـى و مهندسـى آبفا 
منطقه تیران و کرون، طول اصالح شبکه در این عملیات 
1500 متر اسـت که تاکنون 300 متـر آن با لوله به قطر 
90 میلیمتر از جنس پلى اتیلن در خیابان عالمه مجلسى 

اجرا شده است.

دانشگاه صنعتى تا شنبه 
تعطیل است

فعالیت هاى آموزشـى دانشـگاه صنعتى اصفهان امروز 
هم مانند دیروز سه شنبه تعطیل است. بر اساس تصویب 
هیئت رئیسه این دانشـگاه، شـروع مجدد فعالیت هاى 

آموزشى دانشگاه از روز شنبه دوم آذر خواهد بود.

کنسرت هاى این هفته لغو شد
کنسرت هاى 30 آبان و یکم آذر هنرسراى خورشید لغو 
شد. زهرا شجاعى منش، سرپرست هنرسراى خورشید 
اظهار کرد: کنسرت هاى گروه زنبورك و گروه ارغوان که 
قرار بود پنج شنبه 30 آبان و جمعه یکم آذر برگزار شود، 
کنسل شده و تاریخ اجراى آنها متعاقباً اعالم خواهد شد.

خبر

پس از طراحى و تولید موفقیت آمیز ورق مورد نیاز ســاخت 
کالچ خودرو در فوالد مبارکه، کارشناســان و متخصصان 
این شرکت با طراحى و تولید فوالدهاى مقاوم به خوردگى 
اتمســفرى، برگ زرین دیگرى به دیــوان پرافتخار فوالد 

مبارکه افزودند.
در همین خصوص، کارشناس واحد متالورژى و روش هاى 
تولید فوالد مبارکه گفت: فوالدهاى مقــاوم به خوردگى 
اتمســفرى داراى مقادیرى از عناصر کروم، نیکل، مس و 
فسفر در ترکیب شیمیایى خود هســتند که موجب بهبود 
مقاومت به خوردگى در محیط هاى مرطوب و اســیدى تا 
چهار برابر در مقایسه با فوالدهاى سازه اى معمول مى گردند. 

محسن محمدى زهرانى در خصوص مهمترین کاربردهاى 
این نوع محصول اظهار کرد: این نوع فوالدها براى ساخت 
کانتینرهاى حمل ونقل دریایــى، واگن هاى حمل ریلى و 
مدول هاى پیشگرم هوا در نیروگاه هاى تولید برق با سوخت 
فسیلى کاربردهاى متنوعى دارند. وى با تأکید بر اینکه پیش 
از تولید این نوع محصول در فوالد مبارکه، عمدتاً نیاز کشور به 
این نوع فوالدها از طریق واردات از کشورهاى خارجى مانند 
ژاپن، سوئد و چین تأمین مى شده است، تصریح کرد: با توجه 
به محدودیت هاى موجود در بخش حمل ونقل دریایى و عدم 
امکان ورود کانتینرهاى خارجى به بنادر کشور، خط تولید این 

کانتینرها در کشور راه اندازى شده است.

یازدهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقى تا اول آذر ماه در محل 
برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برپاست.  
مســئول برگزارى یازدهمین دوره نمایشــگاه آسانسور در 
اصفهان گفت: در یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور و پله 
برقى 40 شرکت کننده  از استان هایى از جمله تهران و مشهد  
و... حضور دارند.  امیرحســین صادقى اظهار کرد: شرکت 
کنندگان در این دوره از نمایشــگاه آسانسور، شرکت هاى 
بازرگانى هســتند و طراح و نصاب آسانسور نیستند، چرا که 
طبق آیین نامه پروانه مونتاژ آسانسور مجوز فروش خدمات، 
سرویس، نگهدارى و فروش در دیگر استان ها را ندارند. وى 
افزود: در ارتباط با صنعت آسانسور تحریم ها سبب افزایش و 

رونق تولیدات داخلى در کشور شده است. صادقى گفت: تمام 
قطعات آسانسور در داخل کشور تولید نمى شود ولى در عین 
حال ظرفیت تولید آسانســور در ایران به 95 درصد رسیده 
است. وى افزود: استاندارد آسانسور در سال 82 وارد عمل شد 
و قبل از آن آسانسورها تحویل سازمان آتش نشانى بود که در 
آن زمان کیفیت آسانسورها نامشخص بود. مسئول برگزارى 
یازدهمین دوره نمایشگاه آسانســور و پله برقى در اصفهان 
گفت: 80 درصد حوادث سقوط، فوت، شکستگى و جراحت 
ناشى از باالبرهاى آسانسورنماست که توسط افرادى سودجو 
به عنوان آسانسور به مردم فروخته مى شود که 90 درصد آنها 

نیز هیدرولیک هستند.

ظرفیت تولید آسانسور به
 95 درصد رسیده است 

تولید فوالدهاى مقاوم 
در فوالد مبارکه

عضو على البدل شوراى پنجم شهر اصفهان در نخستین 
حضور خود در صحن علنى شورا، سوگند یاد کرد.

رضا امینى صبح دیروز در صد و دومین جلســه علنى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان پیش از اداى سوگند 
براى آغاز فعالیت خود در شوراى دوره پنجم اظهار کرد: 
از تمامى کسانى که با ابراز همدلى در روزهاى گذشته 
انگیزه من را براى حضور در شورا افزایش دادند تشکر 
مى کنم و امیدوارم با همکارى با شــوراى دوره پنجم 

بتوانیم براى حفظ منافع مردم تالش کنیم.
رئیس اسبق شوراى شــهر اصفهان جایگزین مهدى 

مقدرى، عضو منفصل شده شوراى شــهر شد. صد و 
دومین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان این 
هفته به دلیل اغتشاش آشوبگران، از روز یک شنبه به 
صبح روز سه شنبه 28 آبان ماه موکول شد تا نخستین 
جلسه حضور عضو جدید شوراى شهر در این روز باشد. 
علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در جلســه دیروز در خصوص ورود رضا امینى 
به شــورا گفت: تجربه وى در مدیریت شهرى و سابقه 
چهار سال حضور در دوره چهارم شوراى اسالمى براى 

مدیریت شهرى کارآمد خواهد بود.

امینى در صحن شورا سوگند یاد کرد

در حالى که دیروز خبرگزارى ها از پایان سه روز تجمع و 
اغتشاش در اصفهان خبر مى دادند، مقامات شهر و استان 
در گفتگو با رسانه ها اعالم کردند که وضعیت به تدریج در 

حال عادى شدن است.
دیروز معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره 
به پاکسازى نقاط مختلف شهر از خسارات وارده روزهاى 
گذشته، گفت: تعمیر و جایگزینى تأسیسات آسیب دیده 

شهر اصفهان با امکانات موجود آغاز شده است.
حسین امیرى با اشاره به اینکه روند بازسازى تأسیسات 
شهرى، تابلوهاى معابر در شــهر اصفهان بعد از اتفاقات 
روزهاى اخیر آغاز شده، اظهار کرد: در حال حاضر معاونت 
خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در حال پاکسازى و 
نظافت شهر است و شرکت هاى وابســته به شهردارى 
هم در حال تعمیرات تابلوهاى معابر و تابلوهاى شهرى 
هستند. وى با بیان اینکه قطعاتى که باید تعمیر شود براى 
تعمیر ارسال شده است و اگر نیاز به خریدارى قطعات جدید 
داشته باشیم این کار هم به مرور انجام خواهد شد، گفت: 
البته برخى تأسیسات شهرى مانند تعدادى از دوربین ها 
نیاز به جایگزینى دارد که بعد از خریدارى نصب مى شود 
و زمان بیشــترى براى جایگزینى آنها نیاز است. معاون 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه این 
حجم از خرابى و خســارت طى سه روز به شهر وارد شده 
است اما تعمیر و جایگزینى آنها زمانبر است، گفت: ردیف 
اعتبارى ویژه اى براى این کار در نظر گرفته نشده است 
و از محل اعتبارات تعمیرات و نگهدارى شــهردارى این 
اقدامات صورت خواهد گرفت. امیرى بیان کرد: خسارت 
وارد شده به شــهر حدود 300 میلیارد تومان بوده است و 
بیشترین مناطقى که از این شرایط متأثر شدند شامل 12، 

14، 10، 8، 11، 13 و 5 بوده است.

در همین حال بنا بر اعالم شــهردارى اصفهان، فعالیت 
قطار شهرى اصفهان دیروز از ایســتگاه صفه تا میدان 
امام حســین (ع) و بالعکس از ســاعت 7 صبح آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت قطار شــهرى منطقه اصفهان با بیان 
اینکه شنبه تعدادى از ایستگاه ها و تأسیسات قطار شهرى 
بر اثر اقدام هاى خرابکارانه، خسارت دیدند، افزود: در حال 
برطرف کردن مشکالت پیش آمده براى مسیرهاى دیگر 
مترو در شمال اصفهان و راه اندازى این سرویس حمل و 

نقل عمومى هستیم. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان هم گفت: 
اختالالتى در سرویس دهى اتوبوســرانى به شهروندان 
ایجاد شد، اما از صبح روز سه شــنبه (دیروز) تمام 103 
خط اتوبوسرانى اصفهان فعال شده است. صلواتى با بیان 
اینکه در جریان ناآرامى هاى روزهاى اخیر 28 دســتگاه 
اتوبوس شهر به طور کامل از بین رفت، گفت: در چند روز 
گذشته به 60 دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان خسارت وارد شد. وى گفت: در ناوگان تاکسیرانى 
نیز مشکلى گزارش نشده البته به دلیل انتقال بخشى از 
بار ترافیکى مترو و اتوبوس بــه این ناوگان کمبودهایى 
احساس مى شود اما این ناوگان با تمام ظرفیت مشغول 
به فعالیت است. صلواتى خاطرنشان کرد: خطوط طوالنى 
و پرتقاضاى اتوبوس تندرو (BRT) نیز در حال فعالیت 
هستند اما فاصله زمانى حرکت اتوبوس ها تقریبًا دو برابر 

شده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان هــم گفت: بعضى از 
مغازه هاى بازار اصفهان به دلیل واهمه از بروز خسارت، 
صبح تا ظهر روز دوشنبه تعطیل بودند که با رفع مشکل، 
فعالیت این بازار مجدداً از ســر گرفته مى شــود. رسول 
جهانگیرى در خصوص آســیب دیدن برخى مغازه ها از 
اغتشاشات اخیر اصفهان اظهار کرد: در جریان اغتشاشات، 

براى برخى اصناف خساراتى به وجود آمد اما این خسارات 
با همکارى اصناف و مردم جبران شــده اســت. رئیس 
اتاق اصناف مرکز اصفهان ادامــه داد: برخى مغازه هایى 
که در کنار شــعب بانک ها بودند به دلیل آتش ســوزى 
صورت گرفته دچار خسارات جزئى شدند اما این خسارات 
فراگیر نبود. وى اعالم کرد: به دلیــل واهمه از اقدامات 
اغتشاشگران، برخى اصناف طى روزهاى گذشته فعالیت 
خود را کم کرده بودند و بعضى مغازه هاى بازار مسجد جامع 
نیز تعطیل بودند که با رفع مشکل، فعالیت این بازار مجدداً 
از سر گرفته مى شود. رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان 
تأکید کرد: این تعطیلى تنها به دلیــل نگرانى اصناف از 
خســارت دیدن یا تخریب اموال بوده و هیچ ارتباطى به 

مطالبات صنفى یا گران شدن بنزین و... نداشته است.
این همه در حالى است که ویژه برنامه هاى نکوداشت روز 
اصفهان که اجراى آن از 25 آبان ماه تا یکم آذر، با بیش 
از صد عنوان برنامه و 400 اجرا برنامه ریزى شده بود، به 
دلیل ناآرامى ها لغو شد. مدیر اجرایى ویژه برنامه هاى روز 
اصفهان گفت: برنامه هاى روز اصفهان که نیاز به فضاى 
عمومى داشتند همگى لغو شدند. مرتضى رشیدى اظهار 
کرد: برنامه ریزى براى اجراى 140 عنوان برنامه در روز 
اصفهان انجام شده و پیش تولید آن به پایان رسیده بود که 
به دلیل اتفاقات اخیر اکثر این برنامه ها لغو شد. وى افزود: 
نزدیک تریِن این برنامه ها، ویژه برنامه روز 25 آبان بود اما 
در همان روز اتفاقاتى رخ داد که مجبور به لغو برنامه شدیم. 
مدیر اجرایى ویژه برنامه هاى روز اصفهان تصریح کرد: 
البته آن دسته از برنامه هایى که در فضاى داخلى سالن ها 
برگزار شده و نیاز به فصاى عمومى ندارد برگزار مى شوند 
که شامل 10 عنوان برنامه خواهند بود. وى ادامه داد: سایر 
برنامه ها را در قالب مجموعه آماده نگه خواهیم داشت تا 

در دهه فجر یا عید نوروز برگزار کنیم.

اصفهان؛ بعد از اغتشاشات
سهیل سنایى

مانى مهدوى

اســتاندار اصفهان گفت: به دلیل اینکه مدیران همه چیز 
را خوب جلوه داده اند، این اســتان حداقل 15 ســال درجا 

زده است.
عباس رضایى در شوراى عالى هماهنگى ترافیک استان 
اصفهان تصریح کرد: اقدام هاى خوبى در زمینه جلوگیرى 
از تصادفات و کاهش تلفات ناشى از آن انجام شده اما ارائه 
آمار مبنى بر کاهش تصادفات خوب است ولى اینکه استان 
را به گونه اى جلوه دهیم که مشکالت آن برطرف شده و آن 

را خوب جلوه دهیم خوب نیست. 
وى با اشاره به اینکه استان اصفهان دو دهه پیش در جایگاه 
خوبى قرار داشت اما در سال هاى گذشــته از این جایگاه 
فاصله گرفته است، تصریح کرد: وضعیت استان اصفهان 
از لحاظ امکانات به هیچ وجه خوب نیست و به دلیل اینکه 
مدیران استان واقعیت ها را بیان نمى کنند و نمى خواهند باور 
کنند که مشکالت وجود دارد، همه کشور اصفهان را استانى 

برخوردار مى دانند. 
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه برخى شهروندان و 

مسئوالن اجرایى معتقدند که اصفهان ستیزى وجود دارد، 
بیان کرد: اصفهان ســتیزى را ما مدیران اجرایى استان به 
وجود مى آوریم زیرا با نگفتن واقعیت ها و خوب نشان دادن 
چهره امکانات این خطه، همه تصــور مى کنند اصفهان، 

استان برخوردارى است. 
وى با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان از لحاظ امکانات 
و تجهیزات خوب نیســت، اظهار کرد: خط 2 قطار شهرى 
اصفهان و خط 2 قطار شهرى مشهد راه اندازى شده است 
اما چرا به رغم اینکه عملیات احداث قطار شهرى اصفهان 
از دو شهر یاد شده زودتر شــروع شد، عملیات احداث خط 
یک آن دیرتر از شــهرهاى یاد شده و عملیات احداث خط 
2 قطار شهرى آن به تازگى آغاز شده است.  رضایى با بیان 
اینکه واقعیت ها را باید به مردم گفت، اضافه کرد: مســیر 
تصمیم گیرى براى توسعه امکانات و حل مشکالت باید به 
خوبى انتخاب شود و نتیجه برگزارى جلسات و شوراها در 

استان باید اقدام هاى عملیاتى باشد. 
تأکید بر تسریع در عملیات اجرایى پروژه قطار سریع السیر 

اصفهان-تهران، پیگیرى امور مرتبط بــا احداث خطوط 
2 و 3 قطار شــهرى، فراهــم کردن زمینه اجرایى شــدن 
هرچه ســریع تر احداث قطار حومه اى اصفهان-شاهین 
شهر، تسریع در عملیات حلقه چهارم ترافیکى شهر، ایجاد 
مجتمع هاى خدمات بین راهى، تأکید بر حمل مواد خطرناك 
در جاده هاى استان بر اساس دستورالعمل هاى ابالغ شده و  
تشدید نظارت پلیس بر اجراى این دستورالعمل ها، آگاه شدن 
رانندگان متخلف از جریمه خود به  وسیله پیامک که تخلف 
آنها توسط دوربین هاى ثبت تخلف ثبت شده است، افزایش 
امکانات پلیس راه و راهور اســتان براى خدمات رسانى به 
مســافران، در اختیار قراردادن کاله ایمنى به موتورسواران 

توسط شرکت هاى بیمه گر از جمله مصوبات این شورا بود.
بر اساس مصوبات دیگر این شــورا، مقرر شد حمل اجساد 
افراد متوفى در جاده هاى استان تا برطرف شدن خأل قانونى، 
همچنان توسط شهردارى ها انجام شود و آموزش و پرورش 
نیز اجازه پارك کردن موتورسیکلت در محوطه مدارس را 

به دانش آموزان ندهد.

استاندار با اشاره به نگفتن واقعیت ها و خوب نشان دادن چهره امکانات این خطه:

اصفهان  15 سال درجا زده است 

در حالى که اداره کل هواشناسى استان اصفهان پیش 
بینى کرده بود با خروج ســامانه بارش زا از اواخر روز 
چهارشنبه، کاهش محســوس دما بین 6 تا 8 درجه 
ســانتیگراد و یخبندان و لغزندگــى معابر عمومى و 
جاده ها در انتظار شهرهاى مختلف استان اصفهان 
خواهد بود، سازمان هواشناسى کل کشور اعالم کرد 
فریدونشهر با 10 درجه زیر صفر، سردترین شهر ایران 
در 24 ساعت منتهى به روز سه شنبه بوده است. این در 
حالى است که اداره کل هواشناسى اصفهان اعالم کرد 
تا امروز بویین میاندشت با دماى 15 درجه سانتیگراد 

زیر صفر سردترین منطقه استان خواهد بود.
 همچنین اعالم شــد که در 24 ساعته منتهى به روز 
سه شــنبه، بارانى ترین شهرســتان استان اصفهان 
بوده اســت. در این مــدت دهاقان، فریدونشــهر، 
گلپایگان، داران، فرودگاه شــهید بهشــتى، سمیرم 
و شــهرضا، بویین میاندشــت و  میمه  و زرین شهر  
بارانى ترین مناطق استان گزارش شده اند. از برخى 
شهرســتان هاى غرب اســتان خبر مى رسد بارش 
سنگین برف بسیارى از مســافران را غافلگیر کرده و 
تردد در محورها تنها با زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه 

امکانپذیر اســت. بیشــترین ارتفاع برف بیش از 30 
سانتیمتر از شهرستان فریدونشهر گزارش شده است. 
این سامانه بارشــى امروز هم در استان فعال است و 
ساکنان بخش هاى شمال، شمال شرق، جنوب شرق 
و مرکزى استان شاهد نزول رحمت الهى خواهند بود.

در همین حال رئیس مرکز مدیریت راه هاى اســتان 
اصفهان با اشاره به امدادرســانى به 598 خودرو در 
راه هاى استان، گفت: در مجموع 2520 کیلومتر از 
راه هاى استان اصفهان طى یک روز برف روبى شده 
است. مرضیه فراســت اظهار کرد: با توجه به بارش 
برف از نخستین ساعات روز 27 آبان ماه، با استفاده 
از 163 دستگاه ماشین آالت راهدارى و 313 نیروى 
راهدار 30 محور استان را برف روبى کرده و به  598 

خودرو امدادرسانى شده است. 
رئیس اداره عملیات جمعیت هالل احمر اصفهان هم 
اعالم کرد که این نهاد در پى بارش ها و افت دما در 
48 ساعت منتهى به روز سه شنبه به 118 حادثه دیده 
در این اســتان امدادرســانى کرد. محمد محمدى 
اظهارکرد: این خدمات در فریدونشهر و فریدن واقع 
در غرب، پادنا و ســمیرم در جنوب و نطنز در شمال 

شرقى استان انجام شد.

فریدونشهر، سردترین شهر ایران

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان بر لزوم فعالیت 
حداکثرى جایگاه هــاى ســوخت در ارائه خدمات 

مطلوب به مردم تأکید کرد.
محمدرضا حبیبى با ارسال نامه اى به مدیریت شرکت 
پخــش فرآورده هاى نفتى منطقــه اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به وضعیت موجود ضرورى است همه 

دســتگاه ها حداکثر تالش خود را بــه منظور جلب 
رضایتمندى و ســهولت حداکثرى دریافت خدمات 
به مردم مصروف دارند. وى افزود: تأخیر در رساندن 
ســوخت به جایگاه ها یا تعطیل کردن بعضى از آنها 
در شب هنگام و یا ســهل انگارى در بازسازى سریع 
جایگاه هاى خســارت دیده به هیچ وجه قابل توجیه 

نیست و تداوم آن مسئولیت آور خواهد بود.
رئیس کل دادگسترى استان همچنین یادآور شد: با 

توجه به اینکه کمبودى جهت تأمین سوخت جایگاه ها 
وجود ندارد مقتضى است مسئوالن شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان با نظارت از تعطیلى 
جایگاه ها در سطح استان در هر ساعتى از شبانه روز به 
دلیل فقدان سوخت جلوگیرى به عمل آورند. بدیهى 
است چنانچه هر یک از جایگاه ها به عمد یا غیرعمد از 
این مهم تمرد کنند، به دستگاه 

قضایى معرفى شوند.
این در حالى اســت که رئیس 
انجمــن جایگاه داران اســتان 
اصفهان گفت: به دلیل آســیب 
برخى جایگاه هاى ســوخت در 
استان، تقاضا براى جایگاه هاى 
دیگر سوخت در اصفهان بیشتر 

شده است.
پیمان کامران اظهــار کرد: به 
دنبال اتفاقات رخ داده، تعدادى 
از جایگاه هاى استان اصفهان به 
دلیل مشکالت ایجاد شده و آسیب، از مدار سرویس 
خارج شده اند که اکنون شرکت پخش فرآورده هاى 
نفتــى و جایــگاه داران در حال رفع این مشــکل 
هستند. رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان 
تصریح کرد: وضعیت هوا و ارســال نشدن به موقع 
فرآورده هاى نفتى نیز جایگاه ها را در توزیع سوخت 
دچار مشکل کرده و سوخت رســانى به جایگاه ها با 

تأخیر انجام مى شود.

هشدار درباره اخالل در تحویل بنزین
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نویسنده فصل ششــم ســریال تلویزیونى «پایتخت» درباره 
ویژگى هاى قصه این فصل، ماجراى سفر به خارج از کشور یکى 

از کاراکتر ها و چالش هاى داستانى آن توضیحاتى ارائه کرد.
 آرش عباسى با اشاره به نگارش فیلمنامه این سریال بیان کرد: 
تاکنون حدود شش قسمت از این سریال به نگارش درآمده است 
و باید گفت هر چه جلوتر مى رویم کار سخت تر و وسواس ما در 
نوشتن بیشتر مى شود. وى درباره شروع فیلمبردارى همزمان با 
نگارش اظهار کرد: قطعًا باید قبل از شروع فیلمبردارى، هشت 
قسمت را تمام کنیم. با این حال من فعًال در حال بازنویسى هستم 

و از قسمت اول کار بازنویسى قسمت ها را انجام مى دهم.
نویسنده «پایتخت» درباره شخصیت هاى این فصل از سریال 
توضیح داد: به جرأت مى توان گفت همه شخصیت ها دچار تحول 
شده اند و با آنچه در ذهن مخاطب است متفاوت هستند. به هر 
حال از زمانى که فصل اول «پایتخت» روى آنتن رفته حدود ده 

سال مى گذرد و این شخصیت ها در طول زمان تغییر کرده اند.
این نویسنده با اشــاره به ویژگى هاى فصل جدید «پایتخت» 
تصریح کرد: در ایــن فصل با غافلگیرى هاى زیــادى رو به رو 
هســتیم . هر یک از کاراکترها دنیاى جدیدى براى خود دارند و 
تغییرات ملموسى در کار، رفتار و سکنات آنها صورت گرفته است.

وى درباره اینکه چقدر این تغییرات، روایت قصه را با ریســک 
مواجه خواهد کــرد، گفت: فکر مى کنم این تغییرات، ریســک 

زیادى دارد و امیدوارم جواب بدهــد. چون ما همه انرژى خود را 
براى کار گذاشته ایم.

عباسى در توضیح بیشتر قصه سریال و روند ماجراها بیان کرد: 
بخش اعظم سریال در شمال کشور مى گذرد و طبیعتًا تماشاگر 

انتظار دارد سفرى هم با این کاراکترها به خارج داشته باشد.
این کارگردان تئاتر اضافه کرد: البتــه اینگونه نبود که به دلیل 
جذابیت سفر، چنین اتفاقى در قصه داشــته باشیم، بلکه قصه 
ایجاب مى کرد که حتمًا کاراکترها ســفرى به خارج از کشــور 
داشته باشند و در واقع اجبارى است که براى یکى از شخصیت ها 
رخ مى دهد.  وى درباره دیگر ســختى هاى این فصل نیز گفت: 
بازگشت «بهبود» براى ما نویســنده ها بسیار سخت و چالشى 
بود، چون باید دالیــل و روند این بازگشــت را به طور منطقى 
براى مخاطب نمایش دهیم و یکى از بزرگ ترین چالش هاى 
ما همین روایت منطقى ماجرا بود. چالش سخت بعدى هم این 
بود که باید جاى خالى علیرضا خمســه در نقش «باباپنجعلى» 

را پر مى کردیم.
این فیلمنامه نویس در پایــان درباره مهمتریــن ویژگى این 
فصل عنوان کرد: مهمترین ویژگى ایــن فصل از «پایتخت» 
در غافلگیرى هایى اســت که براى مخاطب دارد، فصل هاى 
تازه اى از اتفاقات براى کاراکترها باز مى شــود که داستان آنها 

گسترده است.

جزئیات تازه از سرى جدید «پایتخت»

خانواده «نقى معمولى» این بار غافلگیرتان مى کنند
انرژى خود را

اها بیان کرد:
بیعتًا تماشاگر

شته باشد.
ود که به دلیل
م، بلکه قصه
رج از کشــور
ز شخصیت ها
صل نیز گفت:
ختو چالشى
ه طور منطقى
ن چالش هاى
بعدى هم این
«باباپنجعلى»

ن ویژگى این 
ز «پایتخت» 
فصلهاى د،

داستان آنها  ه

ى ن یر ر ینب ى

داریوش مهرجویى، 13 سال پس از ساخت فیلم «سنتورى»، 
در حال تولید فیلم «المینور» است که شخصیت اصلى آن نه 

«على سنتورى»، بلکه یک نوازنده زن سنتور است.
مهرجویى در حال ساخت فیلم «المینور» به تهیه کنندگى 
رضا درمیشیان است که اگر در سى و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآید، نخستین حضور او در این رویداد بزرگ 

سینمایى پس از شش سال است.
داریوش مهرجویــى، فیلمنامه  «المینــور» را با همراهى 
همســرش وحیده محمدى فر نوشــته و على نصیریان و 
عزت ا... رمضانى فر، 40ســال پس از «گاو» بار دیگر در آن 
در کنار هم ایفاى نقش کرده اند. کارگردان فیلم خاطره انگیز 
«هامون» البته تنها به این دو بازیگر قدیمى بسنده نکرده 
و بیتا فرهى و فریماه فرجامى را هم پس از سال هاى جلوى 
دوربین خود آورده است. از جوان ترها هم از پردیس احمدیه 
تا کاوه آفاق، خواننده مطــرح راك در فیلم جدید داریوش 

مهرجویى ایفاى نقش مى کنند.
فریمــاه فرجامى درباره ایفــاى نقش در فیلم ســینمایى 
«المینور» ساخته داریوش مهرجویى عنوان کرد: «بازگشتم 
به ســینما آن هم با بازى در فیلم داریوش مهرجویى اتفاق 
بزرگى است که مرا بسیار خوشحال کرد، خیلى خوشحالم که 
توانستم بار دیگر جلوى دوربین بروم و بازى کنم.» بازیگر 
فیلم سینمایى «ســرب» درباره نحوه پیوستنش به پروژه 
سینمایى «المینور» اذعان کرد: «واقعیت امر قرار نبود در 
فیلم «المینور» بازى کنم، براى حضور در پشت صحنه فیلم 
توسط مهرجویى دعوت شده بودم که در همان زمان از من 
درخواست شد تا در چند سکانس از اثر حضور داشته باشم.» 
وى در همین رابطه تأکید کــرد: «نقش من در «المینور» 
نقش چندان بلندى نیست، حتى نقش سختى هم نیست، 
اما همین که بعد از ســال ها به من اعتماد شده و بار دیگر 
جلوى دوربین رفته ام برایم بهترین هدیه است، اتفاقى که 
این روز هاى من را به شدت جذاب و شیرین کرده است. بعد 
از «المینور» هم هیچکس براى بازى با من تماس نگرفت 

و همچنان در خانه استراحت مى کنم.»
خبرهاى رســیده و عکس هاى منتشر شــده از این فیلم 
حاکى از آن اســت که مهرجویى پــس از مدت ها کش و 
قوس، باالخره ادامه یا احتماًال اســپین آفى بر «سنتورى» 
(تولید 1385) ســاخته اســت و البته گفته مى شود این بار 
شخصیت اصلى فیلم این کارگردان مطرح یک نوازنده زن 
است. «سنتورى» آخرین فیلمى است که مهرجویى برایش 
تحسین شد و پخش نسخه غیرقانونى اش پس از توقیف با 
استقبال مردم روبه رو شد. استاد باز به سراغ تکرار یک تجربه 
موفق برگشته تا شاید پس از کارهایى چون «اشباح»، «چه 
خوبه که برگشــتى» و... بتواند صاحب فیلمى باشد که در 
زمان اکرانش در جشنواره کســى قهقهه نمى زند یا سالن 

را ترك نمى کند. 
آخرین حضور داریوش مهرجویى در جشنواره فیلم فجر به 
سال 92 و فیلم «اشباح» برمى گردد. فیلمى که نتوانست نظر 
مخاطب و منتقدان را جلب کند و مهرجویى هم ترجیح داد 
در نشست خبرى پس از اکران فیلم در سینماى اهالى رسانه 
شرکت نکند. این کارگردان که او را از اولین هاى موج نوى 
سینماى ایران مى دانند از همان سال تا همین یکى دو ماه 
پیش فیلم دیگرى نساخته بود. او که دو سال ابتدایى دهه 90 
را با سه فیلم سپرى کرده بود در شش سال گذشته با نوشتن 
و ترجمه روزگار گذرانده و تنها کار او در عرصه کارگردانى 
به روى صحنه بردن نمایش «غرب واقعى» با بازى جمیله 

فردین و امین حیایى بوده است.
«المینور» البته هنوز نیامده حاشیه هایى داشته. از دعواهاى 
درمیشیان با بنیاد سینمایى فارابى تا درخواست ارائه سوابق 
کارگردان از ســوى صندوق هنرمندان بــراى اعطاى وام 
ساخت فیلم به داریوش مهرجویى. اتفاقاتى که موجب شده 
تا در پایان تمام خبرهاى مربوط به «المینور» که در رسانه ها 
منتشر مى شود این جمله تأکیدى اضافه شود که «المینور»  
به صورت مســتقل و بدون هیچ کمکى از سوى سازمان 

سینمایى و بنیاد فارابى و دولت ساخته مى شود.

جدیدترین خبرها درباره «المینور» داریوش مهرجویى 

یک سنتور و چند زن

تهیه کننده ســریال «نون.خ» گفت: خانه هاى شخصیت هاى 
اصلى این سریال در حال بازسازى در برخى خانه هاى زلزله زده 

کرمانشاه است.
مهدى فرجى درباره زمــان دقیق آغاز تصویربردارى ســریال 
«نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى گفت: بین 5 تا 10 آذر ماه 
این سریال از کرمانشاه مقابل دوربین خواهد رفت. وى ادامه داد: 
هم اکنون گروه دکور و صحنه مشغول بازسازى برخى دکورها در 
این شهر هستند. خانه هاى شخصیت هاى اصلى سریال از جمله 
«نورالدین خانزاده» و برخى اهالى شهر که نقش اصلى در قصه ما 
دارند در حال بازسازى در برخى خانه هاى زلزله زده کرمانشاه است.

این تهیه کننده همچنین با اشاره به نگارش متن هاى این سریال 
گفت: متن هاى این سریال به قلم امیر وفایى به نگارش درآمده 
است و تا االن حدود 13 قســمت به طور کامل نوشته شده است. 
 فرجى درباره بازیگران جدیدى که قرار است به این سریال اضافه 
شــوند، عنوان کرد: قرار اســت بازیگران جدیدى به فصل دوم 
«نون.خ» اضافه شــوند اما هنوز به مرحله انتخاب این بازیگران 

نرسیدیم. 
فصل دوم سریال «نون.خ» در 25 قســمت قرار است براى ماه 
رمضان ســال آینده تولید شود. در شــرایطى که قرار بود فصل 
دوم این سریال در کردستان ساخته شود، اما این اتفاق رخ نداد و 

کرمانشاه براى ساخت این سریال انتخاب شد. 
فصل اول این سریال به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى 
مهدى فرجى نوروز سال 98 از شــبکه یک سیما پخش شد و در 
شرایطى که بنا بود فصل دوم آن نیز در نوروز برروى آنتن رود اما 
به دلیل جایگزینى «پایتخت6»، پخش «نون.خ» به ماه رمضان 

آینده موکول شد.
سعید آقاخانى، هومن حاجى عبداللهى، حمیدرضا آذرنگ، فریده 
سپاه منصور، على صادقى، نعیمه نظامدوست، سید على صالحى، 
شیدا یوسفى، ندا قاســمى و هدیه بازوند از بازیگران این سریال 

هستند که در نوروز 98 از شبکه یک سیما پخش شد.

«نون.خ» 5 آذر ماه کلید مى خورد

با اعالم حکم دادگاه حادثه دانشگاه آزاد، حسام 
نواب صفوى وکیل مدافــع بازماندگان حادثه 
اتوبوس دانشــگاه آزاد علوم تحقیقات با انجام 
مصاحبه اى مدعى شــد که عده اى قصد دارند 
پروانه وکالت او را ابطال کنند تا نتواند پرونده این 
حادثه را پیگیرى کند. نواب صفوى گفت: گویى 
این موضوع نوعى دسیسه است و بنده على رغم 
تمام مشکالت ایجاد شده با تمام وجود با خاطیان 
اتوبوس مرگ دانشگاه علوم تحقیقات مى جنگم. 
او ادامه داد: نمى دانم این دسیسه از کجا نشأت 
گرفته است اما تا زمان مشخص شدن موضوع 

آن را به صورت قانونى پیگیرى خواهم کرد.
وکیل مدافع بازماندگان حادثه اتوبوس دانشگاه 
آزاد علوم تحقیقات درباره شکایت دانشگاه آزاد از 
او گفت: پس از اعالم حکم محکومیت دانشگاه 
آزاد در دادگاه بدوى، ســازمان مرکزى دانشگاه 
آزاد از بنده و برخى از خبرگزارى هاى رسمى، به 
جرم افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومى 

به دادسراى فرهنگ و رسانه شکایت کرد.
این در حالى اســت که کانون وکال اعالم کرده 
پروانه وکالت نواب صفوى از ســوى این نهاد 
صادر نشده است و از جزئیات آن اطالعى ندارند. 
نواب صفوى پروانه وکالت خود را از مرکز وکال، 
کارشناسان  رسمى و مشاوران خانواده دریافت 

کرده است.
بعد از ادعاى نواب صفوى مبنى بر ابطال پروانه 
وکالتش بــراى جلوگیرى از پیگیــرى حادثه 
دانشــگاه آزاد، خانواده هاى بازماندگان حادثه 
جلوى ساختمان مرکز وکال، کارشناسان رسمى 
و مشــاوران خانواده قوه قضاییه تجمع کردند و 
خواهان جلوگیرى از ابطال پروانه وکالت نواب 

صفوى شدند.
طبق پیگیرى ها مشخص شد، علت احضار حسام 
نواب صفوى به دادسرا تخلفى است که در گذشته 
انجام داده و ارتباطى به پرونده حادثه دانشــگاه 
آزاد ندارد. براساس پیگیرى ها این تخلف نواب 
صفوى منجر به ابطال پروانه وکالت او نمى شود 

و تنها منجر به درج تذکر در پرونده اش مى شود.

ادعاى نواب صفوى 
در خصوص

 ابطال پروانه وکالتش

غالمحسین لطفى
 از بیمارستان 
مرخص شد

غالمحســین لطفــى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون که هفته گذشــته براى جراحى پا در 
بیمارســتان بسترى شــده بود در مورد آخرین 
وضعیت جسمانى خود گفت: طى هفته گذشته 
به دلیل مشــکالت جســمانى در بیمارستان 
بسترى شدم، متأسفانه درد پا سالیان سال امان 
از من بریده و این بار مجبور به بسترى شدن در 

بیمارستان شدم. 
وى دلیل مشکالت جســمانى خود را اینگونه 
توصیف کرد: من چند سال است مریض هستم، 
چندى پیش ســر فیلمبردارى از بلندى سقوط 
کردم و همان حادثه باعث شد چند سال درگیر 
جراحى و مشــکالت پا و کمر باشم، البته حالم 
کمى بهتر شده بود اما متأسفانه بار دیگر زمین 
خوردم، وضعیتم وخیم شــده و کار به جراحى 

دوباره کشید. 
بازیگر فیلم «خفگى» در همین راستا اضافه کرد: 
بسترى شدن من به دلیل مشکالت قلبى یا مغزى 
نبوده است، مشکلم هنوز درد پاست، مشکلى که 

سال هاست مرا زمین گیر کرده است. 
لطفى درباره زمان ترخیص خود از بیمارســتان 
خاطرنشان کرد: از بیمارستان مرخص شده ام، 
البته همچنان در خانه وضعى شبیه بسترى بودن 
دارم و همچنان مراحــل درمان و فیزیوتراپى را 

پشت سر مى گذارم.

فاطمه گودرزى:

هیچ معیار و مالکى براى سنجش بازیگران وجود ندارد
فاطمه گودرزى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در ســریال تلویزیونى «ایل دا» به 
کارگردانى راما قویدل هستم، فیلمبردارى این مجموعه تلویزیونى مدتى است که 
آغاز شده و من همچنان براى بازى در این اثر جلوى دوربین مى روم و به احتمال 

فراوان تا پایان سال درگیر این پروژه هستم. 
وى درباره نقش خود در ســریال تلویزیونى «ایل دا» ادامه داد: در این ســریال 
تلویزیونى نقش یکى از مادران ایل را بازى مى کنم، با وجود اینکه این سریال اثرى 
محلى محسوب مى شود، براســاس تأکید راما قویدل در این سریال لهجه لُرى 
نخواهم داشت، دلیل اصلى این اتفاق هم تصمیم قویدل مبنى بر یکدست بودن 

فضاها و بازى بازیگران بوده است. 
بازیگر فیلم سینمایى «داش آکل» درباره حضور دوباره اش در سینما اضافه کرد: 
واقعیت امر پیشنهاداتى از سینما داشته ام اما به دلیل تعهدم به سریال «ایل دا» 

نتوانستم بازى در این آثار را قبول کنم.
وى دلیل کم کار بودنش در سینما را اینگونه شــرح داد: طى سال هاى گذشته 
پیشنهادات متفاوتى از سینما داشته ام اما هیچکدام از آنها نقشى نبوده که مرا به 
چالش بکشد، ترجیح مى دهم مثل گذشته کم کار باشم اما در آثارى بازى کنم 

که قابل دفاع باشند. 
بازیگر فیلم «مى خواهم زنده بمانم» درباره دستمزد امروز بازیگران پیشکسوت 
اضافه کرد: به طور معمول داستان دســتمزدهاى نجومى بیشتر در سینما دیده 
مى شود و من در تلویزیون با این قضیه برخورد نداشته ام، در کل دستمزد بازیگران 
کم است اما اگر همان دستمزد کم هم به موقع پرداخت شود مى توان روى این 

رشته به عنوان یک شغل براى امرار معاش حساب کرد. 
وى درباره وضعیت فعلى بازیگرى تأکید کرد: متأسفانه امروزه به نوعى در باز شده 
و هرکس به راحتى بازیگر مى شود، هیچ معیار و مالکى براى سنجش بازیگران 

وجود ندارد و به همین دلیل ما ساالنه با تعداد زیادى از بازى هاى بى کیفیت رو 
به رو مى شویم.

این بازیگر باسابقه سینما در همین رابطه تصریح کرد: برخى از بازیگران امروزه 
با ارتباطات وارد این عرصه مى شوند و مســلماً به همین دلیل در جایگاه اصلى 
خودشــان قرار نمى گیرند، امروزه بازیگران حرفه اى دستمزد خودشان را دارند، 
گاهى اوقات سازندگان آثار براى فرار از دستمزد بازیگران با سابقه هر فردى را 

مقابل دوربین قرار مى دهند، برآورد این 
اتفاق حضور افرادى است که بدون 
هیچ گونه تکنیک و یا استاندارى 

جلوى دوربین قرار مى گیرند. 
گودرزى با اشاره به پتانسیل باالى 

بازیگران جوان تئاتر خاطرنشان کرد: 
امروزه بازیگران خــوب جوان تئاترى 

وجود دارند که حاضرند با دستمزد 
پایین وارد سینما شوند اما بحث 
روابط در سینما باعث شده تا 
آنها هیچ ــگاه نتوانند راهى 

سینما شوند.

با اعالم خبر رسمى ساخت دوم سریال «عاشقانه»، محمدرضا گلزار و ساره بیات با 
این سریال بازمى گردند.

پیش تولید مجموعه نمایش خانگى «عاشقانه2» به کارگردانى منوچهر هادى شروع 
شده است. در قسمت اول «عاشقانه»، محمدرضا گلزار، ساره بیات، پانته آ بهرام، بهاره 
کیان افشار، حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، علیرضا زمانى نسب، حسین یارى، مسعود 

رایگان و هومن سیدى، سارا رسول زاده و مهناز افشار در نقش «گیسو» حضور داشتند. 
محمدرضا گلزار، بازیگر این سریال، در مرداد 98 با انتشار تصویرى از فیلمنامه این 

اثر، از ساخت فصل دوم «عاشقانه» خبر داده بود و حاال این خبر رسمى شده است.
آخرین فعالیت منوچهر هادى در حوزه نمایش خانگى مجموعه «دل»  است که هنوز 

به بازار نیامده است.

گلزار و ساره بیات با «عاشقانه» بر مى گردند
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آگهى تغییرات
شــرکت هوشــمند گســتران عصر ارتباطات جى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60488 و شناسه ملى 
14007583566 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1398/08/01 فائزه شــیفته به کدملى 
1281918301 بسمت مدیرعامل ، ابوالفضل حاجى 
على زاده به کدملى 1289624445 بســمت رئیس 
هیئت مدیره ، جالل شیفته به کدملى 1281652202 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(664143)

آگهى تغییرات
شــرکت هوشــمند گســتران عصر ارتباطات جى 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60488 و شناسه ملى 
14007583566 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - فائزه شیفته به کدملى 
1281918301 ، ابوالفضــل حاجى علــى زاده به 
کدملــى 1289624445 و جالل شــیفته به کدملى 
1281652202 بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - ناهید کالنى 
اعرابى به کدملى 1286735009 بســمت بازرس 
اصلى و ربابه اورك شیرانى به کدملى 1289943486 
بســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (664843)

تیم ملى نتایج خوبى نگرفته و فدراســیون فوتبــال از عملکرد مارك 
ویلموتس بلژیکى راضى نیســت. قرار بود او سفت و سخت کارش را 
پیش ببرد ولى ویلموتس ترجیح داده بیش از اینکه در ایران باشــد، به 
اروپا برود. جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم دوشنبه بعد از ظهر 
با موضوع بررسى وضعیت تیم ملى برگزار شد که اعضا به بحث و تبادل 
نظر در این باره پرداختند و هر کدام نظراتى داشتند. عمده نظرات هم 
درباره عملکرد بد ویلموتس در تیم ملى بود و آنها ابراز نگرانى کردند. 
اعضاى هیئت رئیسه ظاهراً امید زیادى به موفقیت با ویلموتس ندارند 
و به همین دلیل از تاج خواســته اند تا موضوع فسخ قرارداد این مربى 
را در دســتور کار قرار دهد. گویا رئیس فدراســیون قصد دارد با مدیر 

برنامه هاى ویلموتس مذاکرات تازه اى داشته باشد. 
در همین حال با اعالم سخنگوى فدراسیون فوتبال مارك ویلموتس 

در زمستان به تهران سفر خواهد کرد.
ترك ایران توســط مارك ویلموتس بعد از دیدار با عراق نگرانى هاى 
زیادى را نزد هواداران فوتبال ایجــاد کرد. در این خصوص انتقادهاى 
زیادى به ســرمربى تیم ملى وارد شــده که چرا با وجود نداشتن بازى 
تدارکاتى اردوى تیم را در روزهاى فیفا ادامه نداده است. از این رو گفته 
مى شد ویلموتس تا فروردین ماه 1399 که اردوى تیم ملى براى بازى 
با هنگ کنگ تشکیل شود، دیگر به ایران برنمى گردد اما حاال ظاهراً 
فدراسیون فوتبال تمهیداتى را اندیشیده که این مربى بلژیکى در دى 

ماه به ایران بیاید.
مسئوالن فدراسیون فوتبال در صدد هستند براى فیفادى بعدى یک 

بازى تدارکاتى را براى تیم ملى در نظر بگیرند و از طرفى 
اردوى تیم ملى تشــکیل شــود که در این صورت 

مارك ویلموتس هم باید به ایران برگردد.
سخنگوى فدراسیون فوتبال در برنامه «فوتبال 
برتر»  اعــالم کرد که ایــن اردو به طور حتم 
تشکیل خواهد شد و اینطور نیست که تیم ملى 

تا نوروز 1399 تعطیل باشد.

باشگاه تراکتور قصد دارد مدافع راســت سابق خودش را به تبریز 
برگرداند.

در آستانه شروع هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر و با وجود اینکه 
چند هفته تا شروع زمان نقل و انتقاالت نیم فصل باقى مانده است، 
باشگاه هاى مختلف رایزنى هاى خودشــان را براى حضور در این 
پنجره شروع کرده و چند سرمربى فهرســت خود را براى نقل و 

انتقاالت اعالم کرده اند.
باشگاه تراکتور هم که در پنجره تابستانى نتوانسته بود 100 در صد 
برنامه هایش را پیاده کند به دنبال تقویت در پنجره زمستانى است 
و با نظر دنیزلى چند بازیکن را زیر نظر دارد تا با باز شــدن پنجره 
نقل و انتقاالت مذاکره با آنها را آغاز کند و بتواند با تیمى کامل تر و 
قدرتمند تر دور برگشت رقابت ها را آغاز کند. یکى از پست هایى که 

تراکتور در آن نیاز به تقویت دارد دفاع راست است که در 
تابستان این باشگاه نتوانست با گزینه هاى مورد 

نظر به توافق برسد و حاال در نیم فصل به دنبال 
این کار است.

تراکتورى ها فصل گذشته دانیال اسماعیلى فر 
را در پست دفاع راســت در اختیار داشتند که 
عملکرد درخشانى در ترکیب این تیم داشت 

ولى با پایان دوران خدمتش مجبور بود به ذوب 
آهن برگردد و ادامه قراردادش را 

در این تیم بازى کند. 
تالش هاى باشگاه 

تراکتــور براى 

گرفتن رضایتنامه اسماعیلى فر هم نتیجه بخش نبود و تراکتورى ها 
ناچار از مهدى تیکدرى جوان به عنوان مدافع راست استفاده کردند 
که اگرچه عملکرد خوبى در ترکیب این تیم داشته ولى حضور او به 
تنهایى براى سرخپوشان تبریزى در کورس قهرمانى کافى نیست.

از همین رو باشــگاه تراکتور قصد دارد در نیم فصل بار دیگر براى 
گرفتن رضایتنامه اسماعیلى فر از ذوب آهن تالش کند و این بازیکن 

را به تبریز برگرداند.
از آنجا که قرارداد اســماعیلى فر با ذوب آهن تا پایان فصل جارى 
اعتبار دارد باید دید ذوبى ها راضى مى شوند تا از شش ماه باقی مانده 
قرارداد این بازیکن کسب درآمد کنند و یا ریسک از دست دادن او در 

پایان فصل بدون قرارداد را متحمل مى شوند.
صحبت هایى از عالقه استقالل به جذب اسماعیلى فر هم شنیده 

مى شود و باید دید در نهایت تکلیف این بازیکن چه خواهد شد.
باشگاه ذوب آهن این روزها شرایط خوبى ندارد و تا امروز 
چهار بازیکن این تیم با نظر منصوریان کنار گذاشــته  
شده اند و گفته مى شود این تیم برنامه هایى براى پنجره 
زمستانى دارد و در این شرایط صحبت از جدایى چند 
بازیکن ایــن تیم از جمله اســماعیلى فر و مطهرى 

شنیده مى شود.

ه فدراسیون فوتبال هم دوشنبه بعد از ظهر 
م ملى برگزار شد که اعضا به بحث و تبادل 
هر کدام نظراتى داشتند. عمده نظرات هم 
 در تیم ملى بود و آنها ابراز نگرانى کردند. 
مید زیادى به موفقیت با ویلموتس ندارند 
ــته اند تا موضوع فسخ قرارداد این مربى 
 گویا رئیس فدراســیون قصد دارد با مدیر 

اتتازه اى داشته باشد. 
فوتبال مارك ویلموتس گوى فدراسیون

کرد. اهد
یلموتس بعد از دیدار با عراق نگرانى هاى 
ل ایجــاد کرد. در این خصوص انتقادهاى

ى وارد شــده که چرا با وجود نداشتن بازى 
زهاى فیفا ادامه نداده است. از این رو گفته 
اردوى تیم ملى براى بازى  9نماه 1399 که
دیگر به ایران برنمى گردد اما حاال ظاهراً 
 را اندیشیده که این مربى بلژیکى در دى 

 در صدد هستند براى فیفادى بعدى یک 
در نظر بگیرند و از طرفى  ملى

ــود که در این صورت 
یران برگردد.

 در برنامه «فوتبال 
اردو به طور حتم 
یست که تیم ملى 

یى پ ز ى ی ز ر ب ر بر ور ر ر
تراکتور در آن نیاز به تقویت دارد دفاع راست است که در 

تابستان این باشگاه نتوانست با گزینه هاى مورد 
نظر به توافق برسد و حاال در نیم فصل به دنبال 

این کار است.
تراکتورى ها فصل گذشته دانیال اسماعیلى فر 
را در پست دفاع راســت در اختیار داشتند که 
عملکرد درخشانى در ترکیب این تیم داشت 

ولى با پایان دوران خدمتش مجبور بود به ذوب 
آهن برگردد و ادامه قراردادش را 

در این تیم بازى کند. 
تالش هاى باشگاه 

تراکتــور براى 

ی م ر ى ی ب ج لب ز یى ب
مى شود و باید دید در نهایت تکلیف این بازیکن چه خواهد شد.

باشگاه ذوب آهن این روزها شرایط خوبى ندارد و تا امروز 
چهار بازیکن این تیم با نظر منصوریان کنار گذاشــته  
شده اند و گفته مى شود این تیم برنامه هایى براى پنجره 
زمستانى دارد و در این شرایط صحبت از جدایى چند 
بازیکن ایــن تیم از جمله اســماعیلى فر و مطهرى 

شنیده مىشود.

تراکتور به دنبال جذب 
ستاره ذوب آهن

یک بازیکن دیگر هم از تیم بحران زده اصفهانى جدا مى شود؟

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است تیمش با حمایت هیئت مدیره به شرایط ایده آل گذشته باز مى گردد.
علیرضا منصوریان در گفتگو با برنامه «ضربه آزاد» از صدا و سیماى اصفهان در خصوص شرایط ذوب آهن گفت: ما االن در نقطه اى هستیم 
که هواداران، مدیریت و رئیس هیئت مدیره باشگاه از شرایط تیم آزرده خاطر و براى آن ناراحت هستند. از مدیریت باشگاه تشکر مى کنم 

براى رهایى از این وضعیت تالش کنیم. تیم فوتبال، ویترین باشگاه است و ما تیم هاى زیادى که از من حمایت کردند تا 
در رشته هاى مختلف داریم که نتیجه گیرى ما باعث دیده شدن آنها هم مى شود. به همین دلیل 
با هیئت مدیره جلسه گذاشتیم و با حمایت مدیریت رئیس هیئت مدیره، جناب مهندس یزدى 
زاده براى رهایى از این نقطه تالش مى کنیم و مطمئن باشید به روزهاى خوب خودمان بازمى گردیم.
منصوریان در آخر با درخواست از هواداران اصفهانى گفت: از هواداران اصفهانى به خصوص هواداران 
ذوب آهن مى خواهم که مانند همیشه که حمایت مى کنند، روز یک شنبه هم به استادیوم بیایند و از تیم ما مقابل 

فوالد حمایت کنند تا به برد ارزشمندى برسیم. 

منصوریان: مطمئن باشید دوباره اوج مى گیریم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در حالى مدعى شده در جریان 
کم و کیف مشکالت و چالش هاى این باشگاه قرار نداشته 
که پیش از مدیرعاملى، شــش ماه در این باشگاه عضو 

هیئت مدیره بوده است!
به گزارش «مهر»، جواد محمدى روز 31 مرداد و پیش از 
شروع دیدارهاى تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر جاى 
سعید آذرى را به عنوان مدیرعامل گرفت و کارش را رسمًا 

در این ُپست شروع کرد.
محمدى در تازه ترین مصاحبه خــود که اتفاقًا گفتگوى 
مفصلى بود، به بدهى هاى باشــگاه در زمان سعید آذرى 
اشــاره کرده و گفته اســت: «زمانى که مدیرعامل شدم 
استنباط و تصورم اینقدر دقیق و اطالعاتم اینقدر کافى نبود 
که امروز هست! ماه گذشته مجمع سالیانه باشگاه را برگزار 
کردیم و باید حسابرسى هاى سالیانه را انجام مى دادیم.

بر اساس مستندات و خروجى حسابرس، 42 میلیارد تومان 
بدهى سنواتى داریم. این فصل فقط تیم فوتبال ما با 40  
تا 45 میلیارد تومان بســته شده اســت. عالوه بر فوتبال 
رشــته هاى دیگرى هم داریم. نزدیک به 15 میلیارد هم 
براى سایر رشــته ها هزینه کرده ایم. سرجمع حدود صد 

میلیارد تومان بدهى و تعهد جارى داریم.»
این صحبت هاى محمدى از جهاتى قابل بررسى است. 
ذوب آهن روز یک شنبه هفته آینده در دیدارى که براى 
این تیم بسیار سرنوشت ساز و حیاتى است به مصاف فوالد 
خوزســتان مى رود؛ تیمى که مدیرعاملش سعید آذرى 
است. در واقع مى توان اینطور برداشت کرد که مدیرعامل 
ذوب آهن با پیش کشــیدن بحث بدهى ها و مشکالت 
ذوب آهن در زمان مدیریت آذرى، به نوعى جنگ روانى 
و رســانه اى را علیه رقیب خود آغاز کرده است. مصداق 
این موضوع را در بخش هاى دیگــر صحبت محمدى 

مى توان یافت.
محمدى در این گفتگو سیاســت هاى نقل و انتقاالتى 
باشــگاه در زمان مدیریت آذرى را هم به چالش کشیده 
اســت؛ هم در ارتباط با جدایى چند بازیکن کلیدى و هم 
در خصوص جذب بازیکنان خارجى: «ذوب آهن نباید به 
راحتى اوساگوآنا، حسینى و مظاهرى را از دست مى داد. 
حفظ اوساگوآنا مورد تأکید منصوریان بود. نقاط چالش ما 
این فصل در همین سه پســتى است که بازیکنان ما جدا 
شــدند. باید واقعیت ها را بدون پرده بگوییم...  زمانى که 
ما باشگاه را تحویل گرفتیم، تیم بسته و با این بازیکنان 
قرارداد بسته شده بود. متأسفانه قراردادهایى به این شکل 
باعث هدر رفت منابع اقتصادى کشــور مى شــود. فکر 
نمى کنم توجیهى داشته باشیم. منصوریان به باشگاه نامه 

زده است که برنامه اى بچینیم تا این دو بازیکن از تیم 
جدا شوند چون بازدهى نداشته اند. جالب است 

مدافع خارجى با رقم باالى دالرى و قرارداد 
دو ساله آمده است.»

این ادعاها در حالى مطرح شده که جواد 
محمدى در زمان رخ دادن تمام این 

اتفاقات به عنــوان عضو هیئت 
مدیره در باشگاه حضور داشته 

اســت. محمدى در تاریخ 
8 اســفند 1397 بــه 

جاى اصغر برشــان 
در هیئــت مدیره 

ُپســت 
گرفت و تا 

زمان مدیرعاملى 
اش نزدیک به شش 
ماه در باشــگاه حضور 

داشته است.
کید  محمدى بر «بســته بودن تیم تأ

مدیرعاملى اش» و یا «بى اطالعى و در زمان 
کم اطالعى» وى از بدهى هاى باشگاه ذوب آهن با 

سابقه حضور ششماهه در هیئت مدیره نمى تواند توجیه 
قابل قبولى بر عملکرد وى و نتایج تیم فوتبال باشگاه در 
دوران مدیریتش باشد. این اتفاقات در حالى رقم خورده 
که سعید آذرى در آن مقطع زمانى صرفاً مدیرعامل باشگاه 
بود و در هیئت مدیره و بالطبع سیاستگذارى هاى باشگاه 
نقشى نداشته است و اجرا کننده مصوبات هیئت مدیره - با 

حضور محمدى- بوده است.
بررسى صحبت هاى محمدى درباره پرونده هاى خارجى 
و یا شکایت هاى بین المللى هم نشان مى دهد محمدى 
در حال نگارش دیکته اى اســت که مدیران زیادى در 
ورزش پیش از او آن را نوشته اند. سیاستى که مدیر  جوان 
باشگاه ذوب آهن در پیش گرفته بیش از همه چیز تداعیگر 
این موضوع است  اگر تیم فوتبال ذوب آهن در این فصل 
ناکام بود، «مدیرعامل سابق» مقصر است و اگر هم ذوب 
آهن توانســت خودش را از این بحران خارج کند، ثمره 

تدابیر و برنامه ریزى هاى «مدیرعامل جدید» است.

مدیر عامل باشــگاه نامى نو گفت: موضوع واگذارى تیم 
فوتسال هایپرشهر به باشگاه نامى نو باید در سطح هیئت 
مدیره مطرح شود و موضوعى نیست که من شخصاً بتوانم 

در مورد آن تصمیم گیرى کنم.
على طاهرى با تأیید مطرح شدن زبانى موضوع واگذارى 
تیم فوتسال هایپرشــهر، اظهار کرد: مالکین هایپرشهر 
شاهین شهر زحمت کشیده اند و تیم را از لیگ دسته 2 تا 
لیگ برتر رســانده اند ولى با توجه به شرایطى که در اکثر 
باشگاه ها وجود دارد؛ هایپر شهر نیز به مشکالتى برخورد 
کرده اســت. وى با تأکید بر اینکه جلســه اى تاکنون با 
مسئوالن هایپرشهر نداشته ایم که در مورد واگذارى امتیاز 
تیم صحبت کنیم، گفت: از طرف هیئت فوتبال صحبتى با 
من مبنى بر اینکه در نظر دارند تیم هایپرشهر را واگذار کنند، 
انجام شد. مطمئناً باشگاه واگذار کننده و باشگاهى که قصد 
خرید امتیاز تیم را دارد، شرایط خاصى دارند. هنوز جلسه اى 
در این رابطه برگزار نشده است و این موضوع فقط در حد 
یک صحبت تلفنى بین ما و هیئت فوتبال 

بوده است.
طاهرى با ابراز امیدوارى نسبت به 
رفع مشکالت باشگاه هایپرشهر، 
تصریح کرد: با توجه به زحماتى که 
مجموعه باشگاه هایپرشهر براى تیم فوتسال 
کشــیده اند و این تیم را به ســطح اول لیگ برتر 
ایران رسانده اند، امیدوارم بتوانند حداقل تا پایان فصل 
تیمدارى در باالترین سطح لیگ برتر فوتسال آقایان را 
ادامه دهند.  مدیرعامل باشــگاه نامى نو ادامه داد: با توجه 
به اینکه تیم هایپر شهر در سطح لیگ برتر بازى مى کند 
هزینه خاصى را مى طلبد. موضوع واگذارى تیم فوتسال 
هایپرشهر به باشــگاه نامى نو باید در سطح هیئت مدیره 
مطرح شود و موضوعى نیســت که من شخصًا بتوانم در 

مورد آن تصمیم گیرى کنم.

بررسى اظهارات مدیرعامل جدید ذوب آهن

آغاز جنگ علنى 
علیه آذرى

تیم فوتسال «هایپرشهر» 
به «نامى نو»

واگذار مى شود؟

ویلموتس 
سال 2020
 به ایران 
برمى گردد!

ویلموتس 
سال 2020
 به ایران 
برمى گردد!

در حالى که پنج دیدار از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال 
روز یک شنبه گذشته لغو شده بود، با تصمیم مسئوالن 
کمیته فوتسال و سازمان لیگ دیدارهاى هفته هجدهم 
هم برگزار نخواهد شــد. طبق برنامه مسابقات هفته 

هجدهم قرار بود روز جمعه برگزار شود.
مسئوالن اســتانى بعضى از شــهرهاى میزبان هفته 
هجدهم لیگ برتر فوتســال در نامه اى به فدراسیون 
فوتبال و کمیته فوتســال اعالم کرده اند که مسابقات 

این هفته برگزار نشود.
کمیته فوتســال هم بــه دلیل  بر هم نخــوردن نظم 
مســابقات لیگ و عدم پراکندگى دیدارهاى لغو شده 
تصمیم گرفته اســت هیچکدام از تیم هــا به میدان

 نروند.

هفته هجدهم 
لیگ برتر فوتسال هم 

لغو شد

فریدون اصفهانیان، عضــو جدید کمیته 
داوران فدراســیون فوتبال تأکید کرد که 
استفاده از کمک داور ویدیویى (VAR) از 

فصل آینده لیگ برتر اجبارى خواهد شد.
اصفهانیــان دربــاره اینکه اعتــراض به 
قضــاوت داوران در مســابقات لیگ برتر 
بسیار زیاد است و چه برنامه اى براى کاهش 
اعتراض ها وجود دارد، گفت: این اعتراض ها 
همیشه بوده، هست و خواهد بود. به دنبال 
این هســتیم اســتفاده از کمــک داورى 

ویدیویى (VAR) را براى لیگ بعدى عملیاتى کنیم که مى تواند به کم شدن اشتباهات 
و این اعتراض ها کمک کند. اگر کمک داور ویدیویى وجود داشته باشد، در مسابقاتى 
که اشتباهى رخ مى دهد، مى توان درصد اشتباهات را پایین آورد. هرچند با کمک داور 
ویدیویى هم امکان بروز اشتباه وجود دارد، اما درصد اشتباهات بسیار کمتر خواهد شد.

اصفهانیان خاطرنشان کرد: آقاى تاج هم تأکید داشت که این کار صورت گیرد و همانند 
استانداردسازى ورزشگاه ها که امسال انجام شد، این مسئله نیز اجبار مى شود. همه 
موظف هستند شرایط و امکانات ورزشگاه ها براى اجرایى شدن استفاده از کمک داور 
ویدیویى را فراهم کنند. در لیگ آینده (لیگ بیستم) اگر ورزشگاهى براى استفاده از 
کمک داور ویدی ویى مجهز نشود، بازى تیم آن شهر در ورزشگاهى انجام خواهد شد 

که داراى این امکانات باشد.

در یکى از مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال قرار بود تیم هاى تراکتور و شهر خودرو 
مشهد از ساعت 15 و 30 دقیقه روز جمعه این هفته در ورزشــگاه یادگار امام (ره) تبریز 
به مصاف هم بروند. طبق اعالم مسئوالن اســتانى و ابالغ به سازمان لیگ و فدراسیون 

فوتبال، این مسابقه لغو شده و به زمان دیگرى موکول خواهد شد. 
در همین حال به دلیل عدم وجود شــرایط الزم براى برگزارى سه مسابقه دیگر از هفته 
یازدهم لیگ برتر شامل گل گهرسیرجان – ماشین ســازى تبریز، پارس جنوبى جم – 
پیکان تهران و صنعت نفت آبادان- سپاهان اصفهان هم لغو و به زمان دیگرى موکول 

شد.
این در حالى اســت که از دیدار شهر خودرو با تراکتور به علت شــرایط دو تیم در جدول 

مى توان به عنوان یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته یازدهم یاد کرد. 

4 دیدار هفته یازدهم لغو شد
VAR از فصل آینده اجبارى مى شود
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970293 ج/اول له آقاى پدرام قاســمى و علیه آقاى فتاح اولیاء پناه مبنى 
بر مطالبه مبلــغ 6/911/903/742 ریال بابــت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در اجراى تبصره ماده 34 ق اجراى احکام مدنى خانم ثریا نساج پور ملک 
خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 98/9/24 ساعت 
10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 26/164 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 5799/2 
بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى 
خانم ثریا نساج پور و اکنون در تصرف استیجارى مســتاجر دارد تا تاریخ 98/12/1 با وجه 
الرهانه 2/500/000/000 ریال مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل ملک واقع در اصفهان- خیابان صغیر اصفهانى- نرســیده به سه 
راه کمال- روبروى حسینیه کربالئى ها- طبق نقشه کاداستر سند مالکیت، بازدید و معاینه 
بعمل آمد که با بررسى الزم، معاینه محل و مالحظه اسناد و مدارك مربوطه به استحضار 
مى رساند: الف- وضعیت ثبتى محل؛ طبق سند تک برگ شماره 391001 الف/96: عرصه 
و اعیان یک باب ساختمان (طلق) به شماره دو (2) فرعى از 5799 اصلى قطعه صفر تفکیکى 
مفروز و مجزى شده از صفر فرعى از اصلى مذکور بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى 
اصفهان استان اصفهان بمساحت 63/30 مترمربع که حدود اربعه ششدانگ ملک مطابق 
با توضیحات ظهر سند مالکیت مزبور مى باشد و مطابق با بطن و رویه همین سند مالکیت؛ 
کاربرى ملک از نوع تجارى و ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى مذکور ملکى خانم ثریا 
نساج پور اصفهانى فرزند مهدى مى باشد. (اخذ استعالم ثبتى مجدد در خصوص وضعیت 
مالکیت، نقل و انتقاالت، ترهین، وثایق و بازداشت ششــدانگ ملک از اداره ثبت اسناد و 
امالك مربوطه ضرورى مى باشــد). ب- وضعیت موجود محل: ششدانگ ملک موضوع 
بصورت یکباب مغازه تجارى بمســاحت 63/30 مترمربع (طبق سند) مى باشد که اسکلت 
ساختمان آن از نوع دیوارهاى باربر و ســقف آهن با قدمت ساخت باالى 25 سال احداث 
گردیده است و اخیرا در سمت جنوبى آن اقدام به تعمیرات و جدا نمودن جلو مغازه از قسمت 
انتهایى گردیده است. کف مغازم از موزاییکى دیوارها از سنگ، سقف از اندود و سفیدکارى 
مستعمل، درب از شیشه سکوریت با حفاظ فلزى نرده اى است و صرفا داراى اشتراك برق 
مى باشد. در زمان مباشرت به کارشناسى ششدانگ مغازه براى شغل الستیک فروشى در ید 
و تصرف مستاجر مى باشد که اظهار مى دارند رابطه استیجارى آنها بصورت اجاره ماهیانه و 
فاقد حقوق تجارى و سرقفلى است. ششدانگ ملک مذکور بصورت مغازه تجارى براى شغل 
الستیک فروشى واقع در آدرس فوق الذکر است که ساختمان آن در یک طبقه و صرفا همین 
مغازه مذکور احداث گردیده است و با توجه به کاربرى ملک و امکان واگذارى حقوق تجارى 
آن، مالکه مى باید سابقا و یا بعدا حقوق تجارى محل را واگذار نمایند (اخذ استعالم از ادارات 
و مراجع ذى صالح). در سند مالکیت مواردى از بازداشت مشاهده نگردید لیکن؛ خواهشمند 
است در زمینه اخذ استعالمات ثبتى و سایر استعالمات الزم براى مالکیت، نقل و انتقاالت، 
دیون، ترهین، وثایق و بازداشت ششدانگ ملک دستورات مقتضى صادر فرمایند. النهایه: 
با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل ششــدانگ ملک، مساحت عرصه و اعیانى 
موجود، مشخصات و قدمت اعیانى، کاربرى (تجارى)، ارزش اشتراك برق، شرایط عرضه و 
تقاضا فعلى بازار امالك و مستغالت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى، 
ارزش ششدانگ ملک مشتمل بر عرصه و اعیان به شرح فوق الذکر با در نظر گرفتن و لحاظ 
کلیه حقوق تجارى متصوره براى تجارى بودن آن و بدون احتساب دیون احتمالى به ادارات 
و ســازمانها بمبلغ 19020000000  معادل یک میلیارد و نهصد و دو میلیون تومان برآورد 
و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 26/164 حبه مشاع آن به مبلغ 6/911/903/742 ریال 
705 حبه مشــاع آن به مبلغ 186/381/130 ریال بابت حق االجراى 

1000 ارزیابى که مقدار  
دولتى و مقدار 25/459 حبه مشاع آن به مبلغ 6/735/622/612 ریال بابت مطالبات محکوم 
علیه ارزیابى مى گردد. م الف: 613455 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/231

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000269 تاریخ آگهى: 1398/08/22 شــماره پرونده: 
139604001013001257 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600839- ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان پالك 11352 فرعى از 14039 اصلى مفروز و مجزى شده از 5708 
فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان بانضمام پارکینگ واقع در 
حیاط قطعه 4 تفکیکى بمساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف بانضمام انبارى قطعه یک 
تفکیکى بمساحت 3/9 مترمربع واقع در پشت بام به آدرس: اصفهان- خیابان نگارستان- 
خیابان عارف شمالى- بن بست شقایق- پالك 11- مجتمع خورشید که سند مالکیت آن 
در صفحه 522 دفتر 435 امالك به شــماره ثبتى 84955 و با شماره چاپى 621258 د 91 
ثبت و صادر شده است ملکى زهرا نوحه سرا فرزند على رضا با حدود: شماًال: در سه قسمت 
که دوم غربى است بطولهاى 3/30 متر و یک متر و 6/7 متر اول و دوم دیوار و پنجره است 
سوم دیواریست اول و دوم به نورگیر مشاعى سوم بفضاى ملک مجاور شماره 69 فرعى از 
14039 اصلى شرقًا: در نه قسمت که قسمتهاى چهارم و هشتم آن شمالى قسمتهاى دوم 
و ششم آن جنوبى اســت بطولهاى 4/88 متر و 3/65 متر و 1/15 متر و 0/15 متر و 1/62 
متر و 0/02 متر و 2/65 متر و 3/5 متر و 5/8 متر اول و دوم دیواریســت سوم درب و دیوار 
است چهارم تا نهم دیواریست اول به درز انقطاع و فضاى ملک مجاور شماره 5709 فرعى 
از 14039 اصلى دوم تا هشتم براه پله و آسانسور مشاعى نهم به درز انقطاع و فضاى ملک 
مجاور شماره 5709 فرعى از 14039 اصلى جنوبًا: در 7 قسمت که قسمت دوم آن شرقى 
قسمت ششم آن غربى است بطولهاى 0/75 متر و 0/17 متر و 3/38 متر و 2 متر و 0/7 متر 
و 0/4 متر و 3/1 متر اول و دوم دیواریست سوم دیوار و پنجره است چهارم نیم دیوار جلوى 
بالکن پنجم و ششم دیواریست هفتم دیوار و پنجره است اول تا هفتم بفضاى حیاط مشاعى 
: بطول 14/82 متر دیواریست به درز انقطاع و فضاى ملک مجاور شماره 5707  فرعى  غرباً
از 14039 اصلى دوم حدود پارکینگ: شــماال بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى 
شرقا بطول 2/5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى جنوبا بطول 5 متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى غربا بطول 2/5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى سوم حدود انبارى شماال در دو 
قســمت بطولهاى 1/53 متر و 026 متر اول و دوم دیواریست اول به پشت بام دوم به اتاق 
آسانسور شرقا بطول 2/2 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 2 جنوبا: بطول 1/75 متر 
درب و دیوار است براه پله مشــاعى غربا: بطول 2/2 متر دیواریست به پشت بام که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق ساختمان از نوع اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوك کف 
ســرامیک کابینت ام دى اف پنجره آلومینیومى نما سنگ داراى آسانسور آیفون تصویرى 
درب اتوماتیک پارکینگ و سیستم گرمایشى پکیج و گرمایش از کف مى باشد و طبق سند 
رهنى شماره 127189- 1392/11/27 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 17 تهران 
در رهن شرکت لیزینگ دى واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/09/20 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/08/29 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 

اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 662470 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/329
مزایده 

آگهى مزایده شماره پرونده : 139504002004000053 و 139504002004000052 و 
139504002004000051 و شماره بایگانى : 9600122 و 9600123 و 9600124 الف 
تمامت قرارداد واگذارى 1995 – 03 – و –ج – مورخ 14 / 5 / 1371 از شرکت شهرکهاى 
صنعتى اصفهان به شرکت لوله و پروفیل جهان نماى اصفهان واگذار گردیده است . طبق 
نظر کارشناس رسمى دادگسترى یک واحد صنعتى واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت 
به ادرس فاز دو خیابان پنجم جنب شرکت حمل و نقل شادى بار از محل در معیت نماینده 
بانک تجارت و نماینده اجراى اسناد بازدى و گزارش ارزیابى به شرح زیر تقدیم مى گردد 
. کارگاه فوق داراى قرارداد  واگذارى 1995 – 03 – و ج مورخ 14 /5 /1371 از شــرکت 
شــهرکهاى صنعتى اصفهان و به مســاحت عرصه 3483 متر مربع وداراى اعیانى شمال 
موارد ذیل است 1 – دوباب سالن ســوله به دهانه 5 / 17 متر و طول 60 متر ارتفاع حدود 
9 متر است که با سول فلزى و پوشش ســقف ورق و تورى و عایق و دیوارهاى جانبى آجر 
5 سانت و بند کشى و کف بتنى و درب بزرگ فلزى ماشین رو است به مساحت کل 2100 
متر مربع 2 – اتاق جوش و اتاق کارگرى با دیوار آجرى و سقف تیر مشخصات شرکت لوله 
و پروفیل جهان نماى اصفهان 1 – مساحت عرصه زمین 2 – سوله 3 – دفتر کار شرکت 
4 – سرویس هاى بهداشتى 5 – رختکن 6 – نگهبانى 7 – حصار کشى توضیحات : 1 – 
مساحت عرصه زمین متعلق به این شرکت 3000 متر مربع مى باشد 2 – سوله به مساحت 
2280 متر مربع است که داراى پوشش کامل سقف به ارتفاع 12 متر بوده که قسمت غربى 
آن به صورت نیم سوله وبه ارتفاع حدود 6 متر بنا شده است . دیوار غربى سوله به صورت آجر 
نما 35 سانتى متر دوطرف نما و بند کشى اجرا شده دیوار جنوبى نیز به صورت آجرنماى 35 
سانتى متر جرزهاى آجرنما 35 سانتى متر دوطرف نما و پنجره فلزى و شیشه و در ورودى 
کامیون رو فلزى و بقیه ارتفاع تا سقف پنجره فلزى و شیشــه اجرا شده است . کف سازى 
سوله به مقدار حدود 90 درصد بتون شده است . 3 – دفتر کار شرکت این مکان در دو طبقه 
با مصالح بنایى به اجرا درآمده است و دیوارها35 سانتى مترى آجرنما و بند کشى شده است 
4- سرویس بهداشتى مجموعا دو چشمه و دیوارها آجر و کاشى و کف سرامیک مجهز به 
آب سرد و گرم مى باشد . 5 – رختکن شمال نسم سوله به اجرا درآمده است . دیوارها آجر 
نما و داراى در پنجره فلزى مى باشد 6 – نگهبانى این ساختمان که حدود 50 متر مربع است 
با اسکلت فلزى و دیوارهاى آجر نماى 35 ســانتى مترى به اجرا در آمده است 7 – حصار 
کشى اطراف زمین مذکور حصار کشى شده است که دو طرف آن به طول 130 متر با آجر 
زبره به ارتفاع حدود 20*2 متر و مجاور خیابان اصلى به صورت دیوار کشــى دو طرف نما 
و درب ورودى شرکت به اجرا در آمده است با توجه به جمیع جهات و در نظر گرفتن قیمت 
هاى عادله روز ارزیابى عرصه و اعیان شــرکت لوله و پروفیل جهان نماى اصفهان برابر 
000 / 12/430/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست و سى و چهار میلیون تومان اعالم 
مى گردد . ب) تاسیسات و تجهیزات و تولیدات شرکت یاد شده که در حال حاضر تعطیل و 
خطوتولید به علت نوبدن مواد اولیه راکد مى باشد لذا با استماع اظهار نظر مدیریت محترم 
شرکت آقاى مهندس جمدى مدیریت شرکت مذکور ارزیابى پایه موارد فوق جهت شرکت 
در مزایده با توجه به جمیع شرایط بازار مزیاده و  نرخ ارز و تورم موجود به شرح ذیل برآورد 
و اعالم مى گردد . شــرکت لوله پروفیل جهان نماى اصفهــان داراى پروانه بهره بردارى 
شماره 104 / 27752 / 1326830 مورخ 22 / 12 / 1390 با ظرفیت تولید ساالنه 10/000 
تن لوله هاى فوالدى و آهنى در زدار سیاه و 6000 تن پروفیل آهنى و فوالدى شامل تولید 
خطوط زیر تجهیزات خطوط اصلى تولید شــامل الف – خط تولیــد لوله به قطر 6 – 5/ 1 
اینچ با قابلیت تولید لوله هاى 5 / 1 و 2 و 5/ 2 و 3 و 4 و 6 اینچ شــامل 1 – دســتگاه ورق 
گیر با متعلقات مربوطه 2 – دســتگاه تاب گیر پنوماتیکى با متعلقات مربوطه 3 – سیستم 
جوش القائى با متعلقات مربوطه 4- دستگاه ســایزینگ با متعلقات مربوطه 5 – دستگاه 
فورمینگ با متعلقات مربوطــه 7 – مخزن هیدرولیک با متعلقات مربوطه 8 – سیســتم 
فرمان و کنترل از نوع plc ارزش پایه 8 ردیف فوق به مبلــغ 000 / 000 / 500 / 1 ریال 
برآورد مى گردد ب: خط قسچس تا ضخامت 6 میلیمتر شامل تولید لوله و قوطى 4 اینچى 
مکانیکى همراه با سیستم کنترل ...... ساخت سال 1387 شامل 1 – دستگاه رل برگردان 
با متعلقات مربوطه 2 – دستگاه نگهدارنده رل با متعلقات مربوطه 3 – دستگاه رل بازکن با 
متعلقات مربوطه 4 – دستگاه تاب گیر با متعلقات مربوطه 5 – دستگاه گیوتین با متعلقات 
مربوطه 6 – دستگاه نواربر با متعلقات مربوطه 8 – تابلو از نوع رله و کنتاکتورى ارزش پایه 
8 ردیف فوق به مبلغ 000/000/ 1/200 ریال برآورد مــى گردد . ج خط تولید چهار چوب 
فلزى شامل 1 – دستگاه رل برگردان با متعلقات مربوطه 2 – دستگاه رل گیر با متعلقات 
مربوطه 3 – دستگاه فورمینگ با متعلقات مربوطه 4 – دستگاه گیوتین با متعلقات مربوطه 
5 – دستگاه ســورت با متعلقات مربوطه 6 – دستگاه بســته بندى پنوماتیکى با متعلقات 
مربوطه 7 – تابلو برق با سیستم اینور ترى ورله کنتاکتورى ارزش پایه 7 ردیف فوق به مبلغ 
000 / 000 / 300 / 1 ریال برآورد مى گردد د) خط تولید نبشى و زهوار از 5 – 3 سانتى متر 
شامل 1 – دســتگاه رل گیر با متعلقات مربوطه 2 – سیستم فورمینگ با متعلقات مربوطه 
3 – دستگاه اره آتشــى 4 – تابلو برق و کنترل از نوع اینور ترى و رله و کنتاکتورى ارزش 
پایه 4 ردیف فوق به مبلغ 000 / 000 / 860 ریال برآورد مى گردد ر- خط برش تســمه در 
سازهاى مختلف شامل 1 – دودستگاه رل جمع کن با متعلقات مربوطه 2 – سیستم انتقال 
قدرت خورشیدى و متعلقات مربوطه ارزش پایه 2 ردیف فوق به مبلغ 000 / 000 / 350 ریال 
براورد مى گردد . س- سیستم خشاب کوئل به طور اتوماتیک جهت شارژ بخشها و خطوط 
تولید مختلف با کلیه متعلقات مربوطه به ارزش پایه 000 /150/000 ریال ص – خط تولید 
لوله بر با متعلقات مربوطه به ارزش پایه 100/000/000 ریال ط- خط کونیک یا پخ زن با 
متعلقات مربوطه به ارزش پایه 000 / 000 / 500 ریال ع- خط تســت با متعلقات مربوطه 
به ارزش 000 / 000 / 450 ریال ف – تجهیزات جانبى خط تولید شــامل 1 – قالب هاى 
فوالدى خطوط تولید لوله و پروفیل در ابعاد 5 سانتى متر براى لوله و 13*13 براى قوطى 
2 – دو دستگاه جرثقیل سقفى 2 پل دروازه اى با دهانه 20 متر به ظرفیت 15 تن داراى وینچ 
بلغارى با کلیه متعلقات مربوطه 4 – گارى حمــل تولید به انبار باریلهاى مربوطه 5 – یک 
دستگاه کمپرسورباد 6 – یک دستگاه جوش 7 – یک دســتگاه جوش برق ارزش پایه 7 
ردیف فوق به مبلغ 000 / 750/000 / 3 ریال برآورد مى گردد ق تاسیسات برق و ارتباطات 
شامل اشتراکات برق سه فاز با شــماره پرونده 2574 با قدرت .....با پست زمینى بانضمام 
ترانس – تابلو اصلى – تابلوهاى فرعى – کابل کشى هاى با مقاطع مختلف – روشناییها – 
کلید و پریزها و 6 خط تلفن ثابت جمعا به ارزش پایه 000 / 000 /750 ریال ك – تاسیسات 
آبرسانى شامل مخازن آب لوله کشى ها به محل مصرف با قطرهاى مختلف به ارزش پایه 
000 / 000 / 100 ریال ل- تاسیسات گاز رسانى و سرمایش و گرمایش شامل اشتراك گاز 
با شماره پرونده 27323 با کنتور بى و مصرف 40 متر مکعب در ساعت بانضمام لوله کشى 
ها با قطرهاى مختلف و شــیرآالت به ارزش پایه 000/000 /250 ریال لذا جمع بندهاى 
الف – ب – چ – د – ر- س – ص – ع – ف – ق – ك – ل – جهت شرکت در مزایده با 
توجه به جمیع شرایط موجود بازار مزایده و تورم موجود و نرخ ارز به مبلغ 11/260/000/000 
ریال معادل یازده میلیارد و دویست و شــصت میلیون ریال برآورد و اعالم مى گردد بنابر 
اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 9/20/ 98  واحد 
اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى 
شود مزایده الف ) عرصه و اعیان از مبلغ 000 / 12/430/000 ریال ( معادل یک میلیارد و 
دویست و سى و چهار میلیون تومان ) ب) ماشین آالت ، تاسیسات و تجهیزات از مبلغ 000 
/ 260/000 / 11 معادل یازده میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود . الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان 
مورخ 29/ 8 / 98 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 

مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . 663617 / م الف. رشید توکلى  – مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 8/336 
مزایده

آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى : 9400226 و 9400199 - شــماره آگهى : 
139803902141000035 تاریــخ آگهــى : 19/ 8 / 1398 شــماره پرونــده : 
139404002004000669 و 139404002004000713 ششــدانگ عرصــه و اعیانى 
کارخانه شرکت روان رود ســپاهان راجع به قرارداد واگذارى شــماره 1357 – 03 – وج 
70/5/23 از شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان به بدهکار ( شرکت روان رود سپاهان ) 
واگذار گردید و ماشین آالت و تاسیسات و تجهیزات موجود در محل اجراى طرح االشاره که 
طبق نظر کارشناسان رسمى دادگسترى از محل مورد نظر واقع در شهرك صنعتى مورچه 
خورت خیابان بوعلى چهارم نبش فرعى دوم پالك 481 بازدید به عمل امده کارخانه مورد 
نظر در یک قطعه زمین به مســاحت 3020 متر مربع با موقعیت دوبر و محصور با دیوارى 
پیرامون با آجر لفتون داراى قرارداد واگذارى شماره 1357 – 03 – وج 5/23 / 70 از شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اصفهان در تاریخ 27 / 10 / 84 براســاس مجوز شماره 4120 – 
83/12/25 صادره از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان واحد آقایان احمد صیاء ریزى 
و آرش خلیلى و علیرضا و محمود رضا هراتیان اول بنام شرکت روان رود سپاهان تغییر نام 
یافته اســت همچنین داراى پروانه بهره بردارى به شماره 13342238 / 104/ 37016 – 
12/27 / 90 جهت تولید محصوالت شیشه ایمنى و نشکن سکوریت است درکارخانه فوق 
ساختمانهایى به شرح ذیل احداث گردیده است 1 – سوله به متراژ 480 متر مربع با ستون 
از قوطى فلزى و سقف از خرپاى فلزى سبک و پوشش پشم شیشه و ورق گالوانیزه و پوشش 
کف از بوتن اجرا گریده است 2- ســوله به متراژ 720 متر مربع با ستون از ورق و سقف از 
تیرورق و پوشش سقف از پشم شیشه و ورق گالوانیزه اجرا گردیده است 3 – ساختمان انبار 
قطعات و رختکن به متراژ حدود 70 متر مربع با اســکلت باربر و سقف تیرچه بلوك است 4 
– ساختمان پست برق به مساحت حدود 50 متر مربع با اسکلت دیوار باربر و نماى آجرى و 
سقف تیرچه بلوك اجرا گردیده است 5 – ساختمان ادارى به صورت 2 طبقه با اسکلت دیوار 
باربر و سقف اول از تیرچه بلوك و سقف دوم از خرپا فلزى سبک و پوشش ورق گالوانیزه به 
مســاحت حدود 300 متر مربع اجرا گردیده است طبقه همکف ساختمان ادارى شامل تاق 
هاى حسابدارى و مدیر داخلى اتاق QC آشپزخانه و سالن غذا خورى و همچنین سرویس 
بهداشتى مردانه زنانه و طبقه اول شامل اتاقهاى مدیرعامل و مالى و تولید و منشى کارخانه 
است 6 – در ضلع غرب کارخانه در جنب اتاق نگهبانى و سوله انبار شیشه با ستون و سقف 
از قوطى فلزى و پوشش ورق گالوانیزبه مساحت حدود 140 متر مربع جهت انبار شیشه اجرا 
گردیده است 7 – ساختمان نگهبانى جنب درب ورودى ضلع غرب کارخانه در دوطبقه 8 
– در سرتاسر ضلع جنوب و شرق کارخانه بک شاپ به عرض 6 متربا قوطى کشى متصل 
به سوله و دیوار و پوشش سقف از ورق گالوانیزه به مساحت حدود 550 متر مربع اجرا گردیده 
است داراى انشعاب آب و برق و گاز است نتیجه گیرى گزارش : با توجه به موارد یاد شده فوق 
متراژ زمین واگذارى از طرف شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان موقعیت زمین دوبربودن 
دیوارکشى پیرامونى ابنیه هاى احداثى در مجموعه کارخانه شامل سوله ها ساختمان ها و 
محوطه سازى و ســایر موارد احداثى شــرح داده شــده ارزش کل زمین و ابنیه ها مبلغ 
000/000/ 500 / 17 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد الزم به ذکر است هزینه انشعاب 
برق و ملزمالت مربوطه در ارزیابى فوق منظور نگردیده است و مشخصات ماشین آالت مورد 
ارزیابى بشــرح ذیل مى باشد : عوامل موثر در امر کارشناســى 1 – 1 دارابودن گواهینامه 
استاندارد مربوط به نوع و کیفیت محصول 2 – 1 سال ساخت و کشور سازنده انواع ماشین 
آالت و تجهیزات و تاسیسات و اموال مورد ارزیابى 3 – 1 سیستم اتوماسیون و به روز بودن 
تجهیزات و ماشین آالت این شرکت 4 – 1 درصد استهالك رویت شده با توجه به سوابق 
کارى و طول عمر باقى مانده تجهیزات 5-1 ارزش روز بازار تجهیزات وماشــین آالت و 
تاسیسات و سایر اموال مورد ارزیابى6 – 1 مدنظر داشتن ارزش روز تجهیزات وتاسیسات و 
ماشین آالت با توجه به درصد استهالك رویت شده 7 – 1 عدم فعالیت کارخانه ( تعطیلى 
کامل و راکد بودن ماشین آالت و تجهیزات درزمان کارشناسى 8 – 1 بررسى رعایت گراف 
هاى تعمیرات و حفظ نگهدارى و بازسازى در زمینه تجهیزات و ماشین آالت و تاسیسات 
طى دوران کارى و فعالیت گذشته 9 – 1 لحاظ نمودن ارزش ارز روز مبلغ دالر و یورو نیما در 
خصوص تجهیزات و ماشین آالت ساخت خارج از کشور و درصد تورم در خصوص تجهیزات 
ساخت داخل 10  - 1 امتیاز تاسیس و موقعیت شرکت و خدمات مهندسى 3 – کارشناسى 
تجهیزات و ماشین آالت و تاسیسات و سایر موارد وابسته مطابق 3 برگ جدول آنالیز پیوست 
شامل : الف _ کارشناسى تجهیزات کارگاهى در ردیف ( 21 -1لغایت 21-10) ب – بخش 
تاسیســات برقى و مکانیکى در 15 ردیف ج – حق االمتیاز صنعتى در 5 ردیف مجموعا به 
مبلغ کل 000 / 100 / 784 /166 ریال به عنوان قیمت پایه کارشناسى و اعالم نظر مى گردد 
تبصره 1 – با عنایت به اینکه تجهیزات تاسیسات و ماشین آالت شرکت مذکور کل کارخانه 
خارج از بهره بردارى و در حال غیر فعال کارشناســى و تعییــن ارزش پایه مزایده گردیده 
بدینوسیله اعالم مى گردد چنانچه شرکت صدر الذکر مجدد فعال گردد و در حالت تولید قرار 
گیرد مى بایست تجدید کارشناســى و تعیین قیمت گردد . تبصره 2 – چنانچه در زمان در 
نظرباشد عرصه و اعیان به صورت جداگانه و تجهیزات و ماشین آالت به صورت جداگانه به 
مزایده گذاشــته شــود الزم اســت از بابت بند ب ردیف 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 13 و 14 مبلغ 
000/000 / 279 / 7و 5 ردیــف بنــد ج مبلــغ 000 / 600 / 427 / 4 ریــال و جمعا مبلغ 
706/600/000 /11 ریال از مبلغ کل کارشناسى 000 / 100 / 784 / 166 ریال کسر و به 
مبلغ کارشناسى عمران بابت عرصه و اعیان براى الحاق و فروش زمین و مستحدثات اضافه 
گــردد . 1 – ماشــین آالت و تجهیــزات کارگاهــى و تولیدیدســتگاه میــز بــرش 
CNCBOTTERO مدل 332BKM ساخت BOTTERO ایتالیا سال 2010 
به ابعاد 2/75 *3/81 متر مجهز به سرو موتور کنترل اتوماتیک کالیبره و دستگاه با قابلیت 
برش 21/3 * 2/25 متر به ضخامت 2 الى 19 میلى متر داراى سیستم عامل ویندوز قیمت 
پایه کارشناسى 4/030/000/000ریال 2 – یک دستگاه دیاموند دبل ایجر 4 طرفه افقى
GEMINI سنگ زنى 4 طرفه به صورت مدادى با لول نیم دایره به طو افقى مدل 306 
NGEMINIمجهز به ســیر کوله آب به شــماره ســریال G840S 18624 ساخت 
BOTTERO ایتالیا ســال 2010 با قابلیت برش شیشه 3 الى 12 میلى متر با مینیمم 
ســایز 80 *80 میلى متر قیمت 000 / 000 / 440 /11 ریال 3 – یک دســتگاه دیاموند 
عمودى VARIANTسنگ زنى شیشــه به طور عمودى واریس قیطانى از ضخامت 3 
الى 55 میلى متر مدل BCS/810 مجهز به ده سنگ و ســیر کوله آب به شماره سریال 
GG8405 – 18624  ساخت BOTTERO ایتالیا ســال 2010 وداراى 10 ابزار و 
مینیم سایز 40 * 40 قیمت 000 / 000 / 660 /10 ریال 4 – یک دستگاه دیاموند عودى 
VARIANTسنگ زنى شیشه به طور عمودى واریس قیطانى از ضخامت 3 الى 50 میلى 
متر مدل BT9325P به شماره سریال 110506 ساخت ZXMچین سال 2011 قیمت 
880/000/000 /2 ریال 5 – یک دســتگاه تراش عمودى BEVELINGتراش لبه 
شیشه به صورت زاویه دار و پرداخت همزمان و با قابلیت تراش شیشه از ضخامت 1 الى 30 
میلى متر و داراى هشت سنگ در باال و یک سنگ در زیر مدل BT 2615 به شماره سریال 
110201ســاخت ZXM چین ســال 2011 قیمت 000 / 000 / 400 / 2 ریال6 – یک 
دستگاه شستشوى شیشه WASHINGبا قابلیت شستشوى شیشه به ابعاد 1300 میلى 
متر عرض مجهز به برس بلوئر مدل FA 1200 ســاخت FOLGA چین سال 2011 
قیمت 000 / 000 / 720 ریال 7 – یک دســتگاه شستشوى شیشه WASHINGبا 
قابلیت شستشــوى شیشــه به ابعاد 1600 میلى متــر عرض مجهز به بــرس بلوئر مدل
 FA 1600 به شــماره ســریال A0304 ساخت FOLGAچین ســال 2010 قیمت 
1/200/000/000 ریال 8 – یک دستگاه سوراخکارى دو طرفه DRILLINGاتوماتیک 
با قابلیت ســوراخ کارى شیشــه بــه صــورت دو طرفه تا قطــر 200 میلــى متر مدل
 BOTTERO ساخت GG710C – 18898 به شماره سریال LASER710C
ایتالیا سال2010 قیمت 000/000 / 640 /3 ریال 9 – یک دستگاه سوراخکارى دوطرفه 
DRILLINGاتوماتیک با قابلیت سوراخ کارى شیشه به صورت دو طرفه تا قطر 4تا 220 
میلى مترضخامت 3 تا 21 میلیمتر مدلFA0222Aساخت FOLGA به شماره سریال 

A0707 –ساخت چین سال2010 قیمت 000 / 000 / 680 /1 ریال   10 – یک دستگاه 
سوراخکارى دوطرفه DRILLINGاتوماتیک با قابلیت سوراخ کارى شیشه به صورت 
دو طرفه مدلZX100 به شماره سریال 111119ساخت ZXM چین سال2011 قیمت 
000 / 000 / 440 /1 ریال11- یک دستگاه CNCمستر PARATICAسه محور 18 
BOTTERO ساخت -GG1800 – 0589 1800 به شماره سریال gip ابزار مدل
ایتالیا سال2010 این دســتگاه قابلیت دریافت فایل هاى CAD وتوانایى انجام کارهاى 
تراشکارى و حکاکى روى شیشــه یا دقت بسیار باال را دارمى باشــد و تعویض ابزار روى 
دستگاه به صورت اتوماتیک مى باشــد قیمت 000 / 000 / 880 /2 ریال 12 – دودستگاه 
فرم زنى شیشــه FORMINGنیمه اتوماتیک مدل BT20M به شــماره ســریال 
110510و 110515 ساخت چین ســال 2011داراى 11 قاپک پرداخت لبه هاى خارجى 
شیشــه هاى 4 الى 20 میلى متر به صورت تخت و فرم دارو همچنین توانایى زنى قطعات 
شیشه دایره اى به صورت اتوماتیک فرم زنى مى کند قیمت 000 / 000 / 600 ریال 13 – 
یک دستگاه فرم زنى شیشه FORMINGساخت ایران داراى 26 قاپک شیشه با قابلیت 
پرداخت لبه هاى خارجى 4 الى 20 میلیمترى به صورت تخت و فرم دار قیمت 000 / 000 / 
120 ریال 14 – یک دستگاه کوره انجام عملیات حرارتى سکوریت شیشه از نوع کانوکشن 
مدل .......ساخت شرکت .......چین سال 2010با عرض دهانه 2,5 متر داراى میز کارى به 
ابعاد 2,5*3,5 متر با سیستم گرمایشى المنت برقى با 7000درجه سانتى گراد مجهز به دو 
عدد الکتروموتورفن هریک با توان 250KW و یک عدد اکتر و موتور فن 220KWبا دور 
....مجهز به رولیک هاى سرامیکى اروپایى با سیستم خنک کارى رولیک هاى خروجى این 
دستگاه قابلیت عملیات حرارتى شیشه به صورت سکوریت ضر ضربه تا ضخامت 4 میلمتربه 
صورت تخت و خم دار مى باشد قیمت 000 / 000 / 400 / 75 ریال 15 – دستگاه شرینگ 
ساخت اصفهان با قابلیت بســته بندى تا عرض 1100 میلیمتر با سیستم گرمایشى گاز و 
المنت حرارتى 000/000 / 360 ریال 16 – سه دستگاه سنگ زنى دستى با جهت پرداخت 
و سنگ زنى شیشه ساخت ایران قیمت 000 / 000 / 72 ریال 17- مجموعه تجهیزات خط 
عکاسى و چاپ عالئم روى شیشه شامل دستگاه کلیشــه 4000 دستگاه شستشو کلیشه 
دستگاه خشک کن کلیشه میز نور فایل طبقه بندى فیلم عکس و تورى کش ساخت تکنو 
سیستم ایران قیمت 000 / 000 / 420 ریال 18- سه دستگاه چاپ اتوماتیک قابلیت سیلک 
بر روى شیشه ساخت آوا ساپیان ایران قیمت 000 / 000 / 540 ریال 19 – سه دستگاه چاپ 
اتوماتیک قابلیت سیلک بر روى شیشه ســاخت آوا ساپیان ایران قیمت 000 / 000 / 960 
ریال 20 – دستگاه سند پالست با قابلیت سند پالست کردن بر روى شیشه ساخت ایران با 
تجهیزات مربوطه قیمت 12/000/000 ریال 21 – تجهیزات کمکى و وابسته به خط تولید 
: دوعدد مخزن جمع آورى شیشه شکسته به وزن کل 400 کیلوگرم تعداد 200 عدد پالت به 
وزن 12800 کیلوگرم تعداد 21 عدد خرك پالت به وزن کل 1617 کیلوگرم تعداد 20 عدد 
قفسه کوچک 40تایى به وزن کل 1644 کیلوگرم تعداد 11 عدد قفسه کوچک 50تایى به 
وزن کل 1100 کیلوگرم تعداد 10 عدد قفســه بزرگ به وزن کل 1172 کیلوگرم تعداد 12 
عدد قفسه کوچ شاخدار به وزن کل 2460 کیلوگرم تعداد 10 عدد قفسه کوچک شاخدار به 
وزن کل 2700 کیلوگرم تعداد 5 عدد خرك کوچک متحــرك به وزن کل 635 کیلوگرم 
تعداد 8 عدد خرك بزرگ متحرك به وزن کل 1152 کیلوگرم وزن کل لوازم کمکى فوق 
الذکر 25680 کیلوگرم جمعا به مبلغ 000 / 000 / 200 / 1 ریال تاسیسات برقى و مکانیکى 
تابلو برق hv ورودى شامل دژنگتور وسکسیونر براى تغذیه ترانسفور ماتور وسلول اندازه 
گیرى و لوازم جانبى 455/000/000یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 1600kva با 
نسبت تبدیل 20000 / 400 ولت ساخت شرکت کوشکان و لوازم جانبى 000 / 000 / 715 
تابلوهاى فشار ضعیف خروجى ترانس ها در سه سلول با کلید اصلى اتوماتیک 3200 آمپر و 
دودستگاه تابلو خازن 20 *25 و 50*50 به ظرفیت 6/50 کیلو وار مجهز به رگوالتور پارس 
مت و کنتکتورهاى مربوطه 950/000/000 دودستگاه تابلو فشار ضعیف تغذیه ماشین آالت 
با کلید اصلى اتوماتیک 3200 آمپر شامل هفت عدد کلید اتوماتیک 800 آمپر ویک عدد کلید 
اتوماتیک 1600 آمپر و تابلو با کلید اصلى اتوماتیک 1600 آمپر و شش عدد کلید 250 آمپر 
و یک عــدد کلیــد 160 آمپــر بانضمــام کلید هــاى مینیاتــور ایســتگاههاى محلى 
1/340/000/000 ریال کابل کشى هاى فشار متوسط فشار ضعیف و تلفن به طور کامل 
سیستم روشــنایى ســالن تولید با چراغ هاى صنعتى کم مصرف سیستم روشنایى محیط 
کارخانه با 8 عدد چراغ الکپشتى و شــش عدد نورافکن مجموع کابلهاى قدرت و فرمان و 
لوازم جانبى 030/000/000 /5 ریال سیستم دوربین مداربســته مجهز به تعداد 32 عدد 
دوربین ثابت مونیتور و شبکه کابل کشى 000 / 000 / 260 ریال سیستم ارت دارى سه عدد 
چاه و شبکه کابل کشى 000/000 / 173 ریال دو دســتگاه برج خنک کننده از نوع فایبر 
گالس به ظرفیت هاى 50 و 100 تن ســاخت آبشــار ایران و لوله ها و شــبکه ارتباطى 
000/000 / 585 ریال سیستم آبرسانى به خط تولید و سیر کوله مجدد آن شامل استخر و 
دوعدد پمپ ارســال آبگرم به برج خنک کننده و دو عدد پمپ ارسال آب به ماشین آالت و 
تجهیزات 000 / 000 / 780 ریال مخازن آب شامل یک عدد مخزن 5000 لیترى گاالونیزه 
دوعدد مخزن 10000 لیترى گالوانیزه یک عدد مخزن 1000 لیترى فایبر گالس و یک عدد 
مخزن 500 لیترى فایبر گالس با نضمام هشت دســتگاه الکترو موتور و دودستگاه پوستر 
پمپ تامین فشــار آب ورودى طبق اســناد رهنــى 56209 – 5 / 6 / 1390 و  7200 – 
1392/12/26 دفتر اسناد رسمى 129 اصفهان بابت بدهى شرکت روان رود سپاهان در رهن 
بانک تجارت مى باشد و بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز 
دوشنبه 2/ 10 / 98 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شــهر واقع در شاهین شهر خیابان 
مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ پایه براى عرصه و اعیان 000 / 000 / 500 
/ 17ریال ( هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال ) و براى ماشــین آالت و تاسیسات از مبلغ 
100/000 / 784 /166 ریال ( یکصدو شصت و شــش میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار 
میلیون و یکصد هزار ریال  شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 98/8/29 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده برنده بایــد مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصــوص اداره اجرا به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
امالك سپرده نماید 663640 / م الف. رشید توکلى  – مدیر واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 

شهر /8/339 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000537 مورخ 98/07/29 آقاى علیرضا 
رفیعائى به شماره شناسنامه 1546 کدملى 1284658678 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 62/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
739- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/14 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 08/29 /1398 م الف: 650964 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/214
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رئیس مرکز تحقیقات چاقى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى گفت: پراشتهایى شــدید و کاهش وزن از عالیم 

دیابت نوع 2 است.
مجید ولى زاده با عنوان اینکه دیابت زمانى رخ مى دهد که 
قند خون از حد طبیعى افزایش یابد، افزود: به عبارت دیگر 
زمانى که قند خون ناشتا، مساوى و بیشتر از 126 در دو نوبت 
یا بعد از مصرف 75 گرم گلوکوز، این میزان باالى 200 باشد، 
فرد به دیابت مبتال شــده اســت. به گفته وى، این بیمارى 
ممکن است بدون عالمت یا در برخى افراد با تشنگى زیاد و 

پر ادرارى همراه باشد.
ولى زاده درباره انواع مختلف این بیمارى توضیح داد: دیابت 
نوع یک، دیابت جوانان و دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت 
است که 90 درصد موارد ابتال را به خود اختصاص مى دهد. 
دیابت بزرگساالن و باردارى از انواع دیگر این بیمارى است.

وى عنوان کــرد: با توجه به اینکه شــایع ترین نوع دیابت، 
دیابت نوع 2 است که در گذشته، سنین باالى 35 تا 40 سال 
را درگیر مى کرد، اما اکنون با توجه به شیوع چاقى در جوانان 
و نوجوانان این نوع دیابت در ســنین پایین تر نیز مشاهده 
مى شود. ولى زاده ضمن بیان اینکه این بیمارى معموًال بدون 
عالمت است، ادامه داد: در افرادى که سابقه خانوادگى دیابت 
نوع 2 یا اختالل چربى و پرفشــارى خون دارند، بیشتر دیده 
مى شود. بنابراین، این افراد باید از سنین پایین آزمایش قند 
خون انجام دهند. اگر فرد دیر متوجه بروز این بیمارى شود، 
به آسیب هاى چشمى، کلیوى و اعصاب محیطى غیرقابل 

بازگشت دچار مى شود.
به گفته وى، انجام آزمایش هاى غربالگرى در افراد باالى 40 
سال، هر سه سال یکبار توصیه مى شود حتى اگر هیچ عامل 

زمینه اى نداشته باشند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، اظهار کرد: 
پراشتهایى شدید و کاهش وزن از عالیم دیابت نوع 2 است. 
این نوع دیابت به طور معمول کنترل مى شــود و به عبارت 

دیگر بیمارى مادام العمرى است که فرد باید آن را بپذیرد.
ولى زاده در خصوص افرادى که چاقى متوسط دارند و به این 
نوع دیابت مبتال هستند، گفت: با اعمال جراحى هاى متعدد 
از جمله کوچک کردن معده و یا تغییر مسیر دستگاه گوارش 
ممکن است در سال هاى اول این بیمارى مهار شود و نیاز به 

دارو و یا رژیم هاى غذایى سخت نباشد.
وى به عوارض داروهاى جدید اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین 
مشکل داروهاى نوظهور، جدید بودن آنهاست، زیرا سال ها 

زمان مى برد تا عوارض طوالنى مدت آنها کشف شود.
ولى زاده اقدام اصلى جهت کنترل دیابت را اصالح ســبک 
زندگى دانســت و افزود: رژیم مناسب شامل محدود کردن 
مواد غذایى ناسالم از سبد غذایى و مصرف بیشتر فیبر، میوه و 
سبزى است. از طرفى150 دقیقه در هفته و نیم ساعت در روز 
فعالیت بدنى با شدت متوسط براى همه افراد توصیه مى شود.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات چاقى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى، قند خون ناشتاى یک فرد بالغ معموًال باید بین 
90 تا 130 و غیرناشتا کمتر از 180 بوده و معدل قند سه ماهه 

کمتر از 7 درصد باشد.
وى اظهار کرد: اگر با مصرف یــک دارو نتوانیم به اهداف 
کنترلى دســت پیدا کنیم، ضمــن ادامه رژیــم غذایى و 
فعالیت هاى بدنى، داروى دوم اضافه و چنانچه داروى دوم نیز 
تأثیر چندانى نداشته باشد، داروى سوم تجویز مى شود. اقدام 
نهایى براى مهار این بیمارى مصرف انسولین براى کنترل 

قند خون است که براى بیمار هیچ عارضه اى ندارد.
ولى زاده گفت: معموًال بعد از تغییر شیوه زندگى انتخاب اول 
داروهاى خوراکى هستند و اگر داروهاى خوراکى نتوانند قند 
را به اندازه الزم کنترل کنند از داروهاى تزریقى مثل انسولین 
استفاده مى شود. این فوق تخصص غدد، با اشاره به اینکه 
بدون عالمت بودن بیمارى در طول دوره درمان، دلیل کنترل 
قندخون نیســت، انجام آزمایش هاى دوره اى را با اهمیت 
دانست و ادامه داد: عوارض بیمارى دیابت با زمینه هاى ارثى 
ارتباط دارد، همچنین ممکن اســت این عوارض در برخى 

افراد شدیدتر باشد.
ولى زاده مشکالت چشــمى را یکى از عوارض این بیمارى 
اعالم کرد و گفــت: بنابراین افرادى که بــه دیابت مبتال 
مى شوند، یک یا دو سال یکبار باید به همکاران چشم پزشک 

مراجعه کنند تا شبکیه این افراد معاینه شود.
وى اظهار کرد: در مورد عوارض کلیوى نیز ممکن است در 
مراحل اولیه دفع پروتئین از کلیه ها اتفاق بیافتد و رفته رفته 
افزایش یابد که در صورت عدم توجه به موقع، مشکالت زیان 

بارى به همراه دارد.
این فوق تخصص غدد، آسیب به اعصاب محیطى را دیگر 
عارضه بیمارى دیابت دانست و ادامه داد: فرد ممکن است 
دچار گزگز پا و به تدریج بى حس شدن آنها شود. در این مواقع 

اندام ها بیشتر در معرض آسیب قرار مى گیرند.
ولى زاده کنترل قند خون، پایش هاى دوره اى و معاینه شبکیه 
را براى حفظ سالمتى ضرورى دانست و گفت: معموًال دیابت 
با پرفشارى و اختالل در چربى خون باعث مى شود مشکالت 
بیشــترى اتفاق بیافتد و این درگیرى عــروق قلب و مغز و 

اندام هاى بیمار در افراد سیگارى بیشتر است.

2 عالمت دیابت نوع 2

گروهى از محققان آمریکایى در بررسى هاى خود 
دریافتند افراد بلند قد بیشــتر در معرض ابتال به 
فیبریالسیون دهلیزى، بیمارى شایع قلبى قرار 
دارند که ممکن اســت ارتبــاط ژنتیکى در این 

خصوص وجود داشته باشد.
فیبریالسیون دهلیزى بیمارى  است که با ضربان 
نامنظم قلب شناخته مى شود و ممکن است بر اثر 
این عارضه، ضربان قلب بیمار بسیار تند، بسیار 
آهسته یا نامنظم شــود. در حالى که بسیارى از 
افراد به دلیل نبود عالیم آشــکار از ابتال به این 
بیمارى آگاهى ندارند، فیبریالســیون دهلیزى 

خطر سکته مغزى را افزایش مى دهد.

فشار خون باال، چاقى، دیابت و بیمارى قلبى از 
جمله فاکتورهاى خطرزاى شناخته شده در بروز 

بیمارى فیبریالسیون دهلیزى است.
محققان آمریکایى در بررسى هاى خود مشاهده 
کردند بســیارى از متغیرهــاى ژنتیکى مرتبط 
با بلندى قد بــا افزایش خطر ابتــال به عارضه 
فیبریالسیون دهلیزى نیز ارتباط دارند. به گزارش 
«مدیکال نیوز تودى»، به گفته محققان با در نظر 
گرفتن فاکتورهاى دیگرى از جمله بیمارى قلبى، 
فشار خون باال و دیابت، بین افزایش قد و خطر 
ابتال به بیمارى فیبریالســیون دهلیزى رابطه 

وجود دارد.

ا کا آ ا ا لگ ا ا ا اال ا ف

ارتباط قد با احتمال ابتال به نوعى عارضه قلبى

عادل ابراهیم پور، متخصص ارتوپدى و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى درباره آسیب هاى ناشــى از دوزانو و 
چهارزانو نشستن، اظهار کرد: وقتى زانو خم مى شود و از 40 تا 
50 درجه بیشتر باشد، بیشترین فشار کشکک روى لقمه هاى 

زانو ایجاد مى شود. 
وى ادامه داد: دوزانو و چهارزانو نشستن مفصل را درنهایت خم 
شــدن قرار مى دهد و اگر به مدت طوالنى باشد، نهایت فشار 
کشکک روى مفصل ایجاد مى شود. این متخصص ارتوپدى 
افزود: تغذیه غضروف از مایه مفصل اســت و مفصل نیز براى 
اینکه سایش نداشته باشد،  باید دایم در تحرك باشد. ابراهیم پور 
اضافه کرد: نشستن در چنین حالتى باعث مى شود غضروف در 
مقابل غضروف قرار گیرد و مایه مفصل در بین این دو نمى تواند 
نفوذ کند؛ در نتیجه سلول هاى غضروفى بالفاصله دچار نکروز 
یا مردن مى شــوند. وى بیان کرد: وقتى ســلول هاى بعدى  
مى خواهند جایگزین ســلولى که از بین رفته شوند، خاصیت 
سلول هاى قبلى را ندارند.  وى خاطرنشان کرد:  انسان باالترین 
نوع غضروف مفصلى را در بین تمام حیوانات دارد و این غضروف 
بسیار گرانبهاست اما زود از بین مى رود.  این متخصص ارتوپدى 
در پاســخ به این پرســش که بهترین نحوه نشستن چیست؟ 
تصریح کرد: بهترین حالت نشستن این است که زانو 30 تا 40 
درجه بیشتر خم نشود؛ البته طوالنى نشستن و ایستادن نیز بسیار 

مخرب است و باید تحرك نیز داشته باشیم. 
این متخصص ارتوپدى ابراز کرد:  اگر بار مفصلى زیاد باشــد 
و فرد در حالت نامناسب نشســتن قرار گیرد، به سمت آرتروز 
حرکت مى کند. وى درباره نشانه هاى آرتروز، گفت: درد اولین 
نشانه وجود آرتروز است؛ ضمن اینکه تورم زانو، کاهش قدرت 

ماهیچه ها و توان آن اندام را نیز به همراه دارد.

بهترین حالت نشستن
 کدام است؟ 

رئیس م
بهشــت
دیابت ن
مجید و

قند خون
زمانى ک
بعد از یا
فرد به د

برخى از افراد تصور مى کننــد که نفس نفس 
زدن یک بیمــارى اســت در صورتى که 
اشــتباه فکر مى کنند. این پدیده ممکن 
است در اثر  پریشانى عاطفى یا اضطراب، 

دویدن هاى تند دیده شــود. در برخى 
موارد، افرادى که با این شرایط 

مواجه هســتند، ممکن 
است عمیق تر از حالت 
عادى تنفس کنند. 
بدن در حالت عادى 

به طور طبیعى عملکرد 
تنفس را انجــام مى دهد. 

هنگام نفس کشیدن  اکسیژن  

راهى ریه مى شــود  و دى اکسید کربن 
را تخلیه مى کند. اگــر فردى نفس 
نفس بزند، تعــادل گازهاى ورودى 
و خروجى به واســطه دفع بیش از 
حد دى اکسید کربن بر هم مى خورد. 
در این شــرایط ســطوح دى 
اکسید کربن بیش از حد کم 
مى شود، این شرایط مى 
تواند PH خون را تغییر 
داده و به بروز شرایطى به 
نام آلکالوز منجر شود که 
احساس ضعف و غش را 

در فرد ایجاد مى کند.

صور مى کننــد که نفس نفس 
رى اســت در صورتى که 
ى کنند. این پدیده ممکن
شانى عاطفى یا اضطراب،

دیده شــود. در برخى 
 با این شرایط

، ممکن 
حالت 
نند. 
دى 

عملکرد
م مى دهد. 

یدن  اکسیژن  

راهى ریه مى شــود  و دى
را تخلیه مى کند. اگــر
نفس بزند، تعــادل گاز
خروجى به واســطه و
حد دى اکسید کربن بر ه
در این شــرایط س

اکسید کربن بیش
مى شود، این
Hتواند PHخ
داده و به برو
م آلکالوز نام
احساس ضع
در فرد ایجاد مى

علل نفس نفس زدن چیست؟

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان حسین صید علیزاد دادخواستى به خواسته 
الزام به انتقال به طرفیت خواندگان محمد احمدیان و افشــین پوررنگ به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 346 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30/ 9 / 98 ساعت 45 / 
4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 664040/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/337   
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023007721- 98/8/12 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000580 مورخ 98/07/29 آقاى حبیب 
محبى اشنى به شــماره شناســنامه 4 کدملى 1091851239 صادره از نجف آباد فرزند 
محمدرضا نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 14/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 3 فرعى از 3559- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت قرارداد 
واگذارى از طرف شهردارى به متقاضى انتقال گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/08/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/29 م الف: 651508 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/221
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980505 ج 4 له خانمها زهره- اعظم زهرا- شهرت همگى خانیان علیه 
آقاى مرتضى زراعتى مبنى بر مطالبه مبلغ 124/900/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى  تاریخ 98/09/16 ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 
اموال توقیفى شــامل امتیاز آب و برق که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان: خیابان کاوه- جنب 
برج کاوه- کوچه اتحاد- مغازه دوم مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیســت اموال مورد مزایده: باستحضار مى رساند 
انشــعاب در تاریخ 92/10/11 با ارایه قولنامه به نام آقاى مرتضى زارعتى شمس آبادى به 
ردیف 44725261 با یک واحد تجارى واگذار گردیده است و طبق ایین نامه عملیاتى آب 
و فاضالب کشور منحصرا مخصوص ملکى اســت که در آن نصب و دایر شده باشد و لذا 
جابجایى آن ممنوع است و غیر قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا 
واگذارى به دیگرى نمى باشد. الزم به ذکر است مبلغ حق انشعاب آب و فاضالب مذکور به 
قیمت روز هفتاد و پنج میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار ریال بوده و تا تاریخ 98/06/03 
مبلغ چهارصد و هفتاد و شش هزار ریال بدهى آب ها دارد. به استحضار مى رساند اشتراك 
برق به شماره رمز رایانه 8933852/2 بنام آقاى مرتضى زراعتى بوده و تا تاریخ 98/4/02 
آخرین صورتحساب صادره پرداخت شده اســت و ارزش انشعاب 25 آمپر تکفاز مذکور در 
حال حاضر 27/968/000 ریال مى باشــد همچنین به اطالع مى رساند تغییر نام انشعاب 
برق با ارائه اسناد رسمى و احراز هویت امکانپذیر بوده ولیکن انشعاب منصوبه جدا از ملک 

نمى باشد و مطابق بند 2 ماده 4- 41 آیین نامه تکمیلى تعرفه هاى برق غیرقابل جابجایى 
مى باشد و چنانچه مشترکى جبراً یا به اختیار درخواست جابجایى محل کنتور برق را داشته 
باشد مى باید تقاضاى برچیدن انشعاب موجود خود را ارائه و براى تأمین برق مورد نیاز خود 
در محل دیگر تقاضاى انشــعاب جدید ارائه نماید. مراتب به منظور آگاهى و هرگونه بهره 
بردارى الزم طى این نامه بحضور گزارش مى گردد. ضمنًا امتیاز برق تا تاریخ 98/06/16 
مبلغ 9/199/000 ریالى بدهى دارد. م الف: 654624 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /8/309
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000266 تاریخ آگهى: 1398/08/20 شماره پرونده: 
139304002004000464 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9301648- 
ششــدانگ یکباب ســراى تجارى پالك 1387 بخش 2 ثبت اصفهان، با جمیع توابع و 
متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزى از آن به آدرس: اصفهان، خیابان حکیم، 
بازارچه نو غربى ســراى اعتدالیه که ســند مالکیت آن در صفحــه 344 دفتر 44 امالك 
بملکى خانم متینه ســعادت جــو فرزند حمیدرضا ثبت و صادر شــده اســت و طبق نامه 
93410108225313- 93/12/19 اداره ثبــت منطقه مرکزى اصفهان حدود اربعه بدین 
شرح مى باشد: شماال: اول بدیوار اشتراکى با دکان 1390 دوم بدیوار اشتراکى با دکان 1389 
سوم بدیوار اشتراکى با دکان 1388 چهارم بدیوار اشتراکى با دکان 1388 مشرف پیاده رو 
است پنجم درب و مدخل است به شارع بازارچه نو ششــم بدیوار اشتراکى با دکان 1386 
غرب مجاور است هفتم بدیوار اشتراکى با شماره 1385 هشــتم بدیوار اشتراکى با دکان 
1384 شرقا: بدیوار اشتراکى با دکان 1382 جنوبا: دیواریست به بازارچه صباغ هاى قدیم 
غربا: بدیوار اشتراکى با دکان 1392 حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر هیئت کارشناسان 
رسمى دادگسترى پالك فوق یکباب سراى تجارى بمساحت 875/45 مترمربع و و طبق 
نامه 952/123/8490- 95/9/17 میراث فرهنگــى در خصوص اینکه پالك فوق واجد 
ارزش در بازار تاریخى اصفهان و در قالب قســمتى از عرصه محور فرهنگى و در فهرست 
آثار ملى ایران به ثبت رسیده است و بر این اساس هرگونه تفکیک و نوسازى در محدوده 
سراى مورد نظر ممنوع بوده و صرفا نقل و انتقال ســند مالکیت بالمانع مى باشد. سراى 
مورد نظر بصورت دو طبقه و داراى یک حیاط مرکزى مى باشــد، مصالح بکار رفته در این 
بنا خشت و گل و تیرهاى چوبى مى باشد از آثار بجا مانده نشانگر آن است که در این محل 
آتش سوزى اتفاق افتاده و تیرهاى سقف سوخته و عمال بناهاى موجود در این سرا بصورت 
مخروبه و غیرقابل استفاده گردیده و حیاط مرکزى آن مملو از خاك مى باشد. و فقط داراى 
اشتراك برق مى باشد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. طبق سند 
رهنى شماره 6880- 91/7/10 دفتر اسناد رسمى شــماره 261 اصفهان، در رهن تعاونى 
اعتبار صالحین (بانک آینده بلوار کشــاورز) اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
شنبه مورخ 98/9/16 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى- چهارراه الهور، ســاختمان اداره ثبت منطقه مرکزى اصفهان، طبقه سوم، واحد 
اجرا، به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 96/000/000/000 (نود و شش میلیارد 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 98/8/29 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران  در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست ضمنا برنده 
مزایده باید مابقى مبلــغ خرید را تا پایان وقت ادارى همــان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 660767 قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /8/328
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 981336 اجرایى از شــعبه اجراى احکام حقوقى دادگاه شــاهین شهر  محکوم 
علیهم خانم مریم خسروى نهاوندى فرزند علیرضا محکوم به پرداخت 191 / 12/831/501 

بابت اصل خواســته و خســارت دادرســى و حق الوکاله و خســارت تخیر تادیه از تاریخ 
1396/10/16 لغایت یوم الوصل براساس شاخص بانک مرکزى در حق آقاى رضا موالیى 
فرزند مرید و مبلغ 059 / 575 /641 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت 
شده اســت که محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق 
ظریه کارشناس دادگسترى شامل 1 – یک دســتگاه یخچال ویترینى یک درب ایستاده 
فروشگاهى به قیمت هفده میلیون ریال 2 – هفت دستگاه تلویزیون مارك TCL 32 اینچ 
به قیمت هر دستگاه 000 / 000 / 15 ریال جمعا به مبلغ 000 / 000 / 105 ریال صدو پنج 
میلیون ریال 3 – یک دستگاه تلویزیون مارك مارشال 65 اینچ فول اچ دى به مبلغ هفتاد و 
دو میلیون ریال 4 – یک دستگاه آبسردکن و گرمکن مارك میدیا به قیمت ده میلیون ریال 
5 – یک دست میز 4 نفره چوبى رویه مالمین با 4 عدد صندلى چوبى رویه مخمل پانزده 
میلیون ریال 6 – یک دستگاه آنالیز بدن Inbody270به قیمت 000 / 000 / 600 ریال 
7 – یک دستگاه ارزیابى اسکلت DSI به قیمت 000 / 000 / 27 ریال 8 – یک دستگاه 
سرشانه به قیمت 000/000 / 47 ریال 9 – دو دستگاه جلوران به قیمت 95/000/000 ریال 
10 – دودستگاه پشت ران به قیمت 95/000/000 ریال 11 –یک دستگاه شکم به قیمت 
000 / 000 /30 ریال 12 – یک دســتگاه الرى جلو بازو و PV به قیمت  48/000/000 
ریال 13 - یک دستگاه داخل ران 000/ 000 / 50 ریال 14 – دو دستگاه قایقى به قیمت 
000 /000 / 95 ریال 15 – دو دســتگاه ســاق نشســته به قیمت 000 /26/600 ریال 
16 – دو دســتگاه فیله کمر به قیمت 000 /26/000 ریال 17 – یک دستگاه مسگرى به 
ارزش 600/000 /13 ریال 18 – خرك اسکات PVیک عدد به قیمت 000/ 000 / 11 
ریال 19 – میز باال ســینه دو عدد به قیمت 39/000/000 ریال 20 – نیمکت آزاد 2 عدد 
10/000/000 ریال 21 – دو دستگاه لت به قیمت 11/700/000 ریال 22 – باترفالى 2 
عدد به قیمت 500/000 /96 ریال 23 – دو دستگاه پرس پا به ارزش 000 / 000 / 95 ریال 
24 – یک دستگاه هاگ پا به قیمت 000 / 000 / 47 ریال 25- یک دستگاه مولتى کراس 
به قیمت 000 / 160/000 ریال 26 – یک دستگاه کراس به قیمت 000 / 000 /70 ریال 
27 – یک دستگاه گلوت ( کات باســن 9 به قیمت 000/000 / 75 ریال 28 – دو دستگاه 
خلبانى به قیمت 000 /40/000 ریال 29 – یک دستگاه اسمیت به قیمت 000 / 000 / 70 
ریال 30 – دو دستگاه تردمیل Starbondsbt70-1 به قیمت 000 / 000 / 420 ریال 
31 – یک دستگاه تردمیل Starbondsbt7720 به قیمت 000 / 000 / 250 ریال 
32 – یک دستگاه تردمیل TORUSبه قیمت 000 / 000 / 198 ریال 33– سه دستگاه  
دوچرخه فضایى Starbondبه قیمت 000 / 000 / 378 ریال 34 – ده دستگاه دوچرخه 
ثابت زرد و مشکىSTARBONDبه قیمت 000/000 / 580 ریال 35 – چهار دستگاه 
دوچرخه ثابت سبز و مشکى TORUS به قیمت 000/ 000 / 210 ریال 36- دو دستگاه 
دوچرخه طوسى و مشکى JKEXERبه قیمت 000 / 000 / 50 ریال 37 – دو دستگاه 
دو چرخه مبلى نشسته TSTARBOND به قیمت 000 / 000 / 204 ریال 38 – یک 
دستگاه ویبراتور به قیمت 000 / 000 / 18 ریال 39 – یک ست کامل دمبل زنانه به قیمت 
000 / 500 / 16 ریال 40 – یک ست کامل دمبل مردانه به قیمت 000 / 000 / 105 ریال 
41 – یک عدد اسکنر کف پا به قیمت 000 / 600 / 66 ریال 42 – یک ست دستگاه ساده 
کراس فیت به قیمت 000 / 000 / 150 ریال 43 – یک دستگاه لت زیر بغل Hبه قیمت 
000 / 500 / 75 ریال که جمعا به میزان 000 / 000 / 819 / 4 ریال ارزیابى شده  باتوجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودر مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  زمان برگزارى مزایده : یکشنبه 
10/ 9 / 98 از ساعت 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 
شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شــروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  واریز نماید و 
اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد . کســانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند م/ الف 664054 علیرضا خالقى . دادورز اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 8/338 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000275 تاریخ آگهى: 1398/08/27 شماره پرونده: 
139604002004000683 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9602475 و 
9602474- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم پالك شماره چهل هزار 
و هفتصد و چهل و چهار فرعى مفروز و مجزى شده از شماره چهارده هزار و نهصد و چهل 
و سه فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى قطعه ســوم تفکیکى به مساحت 152/84 
مترمربع که 8/13 مترمربع ان پیشــرفتگى، 3/46 مترمربع ان بالکن است که از پارکینگ 
قطعات 3 و 4 حق العبــور دارد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان خیابان 
پروین پل سرهنگ کوچه 62 یا شهید قاســم زاده مجتمع آرین پالك 189 واحد 2 طبقه 
سوم کدپستى 8199794761 که سند مالکیت آن در صفحه 502 و 65 دفتر 472 و 519 
امالك به شماره ثبتى 92274 و 103939 و با شــماره چاپى 461123 د/93، 461122 د 
93 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال: بطول 8/60 متر دیوار و پنجره است به فضاى 
معبر، شرقا: در شش قسمت، که قسمت پنجم آن شــمالى، قسمت سوم آن جنوبى است 
بطول هاى 0/90 متر، 3/46 متر، 3/65 متــر، 4/84 متر، 3/65 متر، 9/20 متر، اول و دوم 
دیواریست، سوم دیوار به دیوار است چهارم درب و دیوار است، پنجم دیوار به دیوار است، 
ششم، دیواریست اول به فضاى معبر، دوم به درز انقطاع سوم تا پنجم به  راه پله و اسانسور 
مشاعى، ششم به درز انقطاع، جنوبا: در ســه قسمت که قسمت اول آن شرقى است بطول 
هاى 1/95 متر، 1/86 متر، 5/49 متر، اول و دوم دیوار و لبه بالکن، سوم دیوار و پنجره است 
اول تا سوم به فضاى حیاط مشاعى، غربا: در شش قسمت که قسمت دوم ان شمالى، قسمت 
چهارم آن جنوبى است بطول هاى 15/45 متر، 0/88 متر، 1/40 متر، 0/88 متر، 2/55 متر، 
1 متر، اول تا ششم دیواریست اول به درز انقطاع دوم تا چهارم به داکت پنجم به درز انقطاع 
ششم به فضاى معبر. حقوق ارتفاقى: له و علیه طبق قانون تملک اپارتمانهاست پارکینگ 
قطعه چهارم تفکیکى به مساحت 11/52 مترمربع، واقع در همکف با حق العبور از پارکینگ 
قطعه یک. شماال: به طول 2/35 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، شرقا: به طول 
4/90 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، جنوبا: به طول 2/35 متر خط فرضى است 
به محوطه مشاعى، غربا: بطول 4/90 متر خط فرضى اســت به محوطه مشاعى. حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک اپارتمانهاســت با قید به اینکه کلیه آپارتمانها از این 
پارکینگ حق العبور دارند. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک دستگاه 
اپارتمان با متراژ اعیانى 152/84 مترمربع و با کاربرى مسکونى مى باشد نوع اسکلت بتن 
با سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، کابینت ام دى اف، نماى خارجى و حیاط آجر کارتنى، 
سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر آبى و اشتراکات آب و برق و گاز و قدمت 
حدود 8 سال مى باشد ملکى خانم صفورا هاشمى به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ و 
آقاى محمد تقى احمدى به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند رهنى شماره 
184704- 94/6/24 و 182827- 93/3/13 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شماره 
92 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک 
فاقد بیمه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/09/20 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال (7/458/000/000 ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ. 98/08/29 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 665699 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/340



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى ســفارش مى کنم کــه حق خداوند 
بر شماســت و نیز موجب حق شــما بر پــروردگار اســت. از خداوند براى 
پرهیزکارى یارى بخواهیــد و براى انجام دســتورات خــدا از تقوا یارى 
جویید، زیرا تقوا، امروز سپر بال و فردا راه رسیدن به بهشت است؛ راه تقوا 
روشن و رونده آن بهره مند و امانتدارش خداست، که حافظ آن خواهد بود. 
تقوا همواره خود را بر امت هاى گذشته (و حال) عرضه کرده و بر آینده نیز 

موال على (ع)عرضه مى کند، زیرا فرداى قیامت، همه به آن نیازمندند.
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شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى مورخ 
1398/08/12 در نظر دارد نســبت به تکمیل و تجهیز و راه اندازى و 
بهره بردارى از پروژه میدان میوه و تره بار شهردارى از طریق مشارکت 
و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
با در دســت داشــتن مدارك الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت 
دریافت اســناد و مدارك از تاریخ 1398/08/21 به مدت 15 روز کارى 
به آدرس گلدشت بلوار امام خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.

فراخوان دعوت به مشارکت

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

م الف: 659466


