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عالیم آنفلوآنزاى معده و روش هاى پیشگیرىوضعیت آلودگى شهر، دور از تعارف جدایى یکى از نویسندگان «پایتخت» از گروهافزایش آمار زنان مبتال به ایدز در ایران به گل دوم سپاهان هم گیر دادند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر سردرد 
مى تواند نشانه 

چه بیمارى باشد؟

دستگیرى 26  لیدر اغتشاشات نجف آباد
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امید با تعظیم 
درخواست عفو کرد

چـرایى اعتراضات 
در اصفـهان

چرا مدارس 
در روز یک شنبه 
باز شد و بسته شد!
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آب سوز کردن 
خودرو ها 
حقیقت دارد؟

سردردها با یکدیگر تفاوت هایى از نظر نوع، علت و زمان 
وقوع دارند. 

یکى از معروف ترین سردردهاى شناخته شده میگرن 
است، سردردهاى ناشى از میگرن مى تواند تا

 چند روز ادامه پیدا کند افراد مبتال به...

مدتى است که تبلیغاتى در زمینه آب سوز کردن 
خودرو هاى ســوارى صورت گرفته و سایتى در 
این زمینه براى ثبت نام ایجاد شده است. در این 
سایت ادعا شده با خریدارى و نصب تجهیزاتى به 
قیمت 4/5 میلیون تومان، مى توان یک خودرو را 
آب سوز کرد و دیگر نیازى به استفاده از سوخت 

بنزین نیست!
در این رابطه عضو هیئت علمى گروه مهندسى 
خودرو دانشــگاه علم و صنعت گفت: بنده یک 
خودرو را از نزدیک بازدید کردم که به ظاهر موتور 

4آن با آب...

مطالبات معـلوالن اصـفهانمطالبات معـلوالن اصـفهان
در نشست خبرى مدیرکل بهزیستى و مسئوالن انجمن هاى معلولین استان تشریح شددر نشست خبرى مدیرکل بهزیستى و مسئوالن انجمن هاى معلولین استان تشریح شد
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فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد: عوامل اصلى مرتبط با اغتشاشات آبان ماه زیر چتر اطالعاتى پلیس قرار دارند

چقدر خوبه «باشو»
مهاجم ریز نقش اســتقالل ملقب به «باشو» در بازى با سپاهان یک 
بار دیگر نشان داد چقدر این روزها آماده است.  شاید تا قبل از شروع 
فصل کســى تصور نمى کرد که مهدى قائدى ســتاره استقالل در 
لیگ نوزدهم بشود اما این بازیکن با تکنیک ناب خود تمام معادالت

 آبى ها را تغییر داده است.
 قائدى در بازى بزرگ نقش جهان در شرایطى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چند در صد 
یارانه بگیران اصفهان 

کمک معیشتى
 نگرفتند؟

تشدید برخورد با خودروهاى دودزا مسّکن هم نیست
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به لزوم برخورد ریشه اى با آلودگى هواى اصفهان:
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 وزیر نفت نیمه نخست دهه 60 توضیح مى دهد

7سال شانزدهم /شماره
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و ناگـهان و ناگـهان 
پیام نقـره داغ شـدپیام نقـره داغ شـد

آگهى مزایده عمومى

مدیریت مؤسسه فرهنگى ورزشى توانبخشى ایثار استان اصفهان

واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه تفریحى پذیرایى اقامتى ملک شهر شامل تاالر پذیرایى بهشت، رستوران نگارستان، کافى شاپ ، مجموعه اقامتى، 
استخر روباز ( بصورت مجزا ) موسسه ایثاراستان اصفهان

نام و نشانى مزایده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان به نشانى : اصفهان – خیابان بزرگمهر،انتهاى خ هشت بهشت شرقى،خ میثم،خ ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 موسسه ایثار 

اصفهان
موضوع مزایده : 

  عبارتست از بهره بردارى از مجموعه هاى ذیل (به صورت مجزا ) و به آدرس اصفهان – ملک شهر ، میدان شهید علیخانى ، خیابان بهارستان غربى ، جنب رستوران ستاره ، مجموعه 
رفاهى تفریحى ایثار ملک شهر

1) تاالر بهمراه آشپزخانه و سالن غذاخورى
2) رستوران نگارستان 

3) مجموعه کافى شاپ، مجموعه اقامتى کنار دریاچه و استخر روباز
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین براى هریک از واحدهاى فوق عبارتست از :
1)تاالر بهمراه آشپزخانه و سالن غذاخورى: مبلغ 195/000/000 (یکصد و نود و پنج  میلیون )ریال .

2)رستوران نگارستان : مبلغ 190/000/000 (یکصد و نود میلیون ) ریال 
3) مجموعه کافى شاپ  و اقامتى کنار دریاچه : مبلغ 150/000/000 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال

مبالغ فوق بایستى بصورت ضمانت نامه بانکى بدون قید و شرط و یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانک دى بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى 
ایثار واریز گردد .

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
از ساعت 8  روز یکشنبه  مورخ 1398/09/10 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1398/09/17 ، آدرس اصفهان – خیابان بزرگمهر،انتهاى خ هشت بهشت شرقى،خ میثم،خ ارشاد 

مقابل خانه معلم شماره 4 موسسه ایثار اصفهان ، دفتر امور ادارى .   
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :

تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 به  آدرس فوق .
تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش پاکت هاى پیشنهاد :

ساعت 10 روز پنج شنبه   مورخ  1398/09/28  آدرس فوق ، دفتر مدیریت موسسه .
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود .

تلفن پاسخ گوئى به سواالت   03135295910- 03135291100

آگهى مزایده عمومى

مدیریت مؤسسه فرهنگى ورزشى توانبخشى ایثار استان اصفهان

    واگذارى جهت بهره بردارى از  مجموعه ورزشى ایثار شامل استخر و سالن چندمنظوره ورزشى   مؤسسه ایثار اصفهان 
1- نام و نشانى مزایده گذار : 

مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان به نشانى : اصفهان – خیابان بزرگمهر،انتهاى خ هشت بهشت شرقى،خ میثم،خ 
ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 مؤسسه ایثار اصفهان

2- موضوع مزایده : 
 عبارتست از بهره بردارى از مجموعه ورزشى ایثار شامل استخر و سالن چند منظوره و به آدرس اصفهان – خیابان بزرگمهر،انتهاى 

خ هشت بهشت شرقى،خ میثم،خ ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 مجتمع فرهنگى ورزشى ایثار
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین  شرکت در مزایده عبارتست از مبلغ360/000/000 (سیصد و شصت میلیون)ریال که مبلغ  فوق بایستى بصورت ضمانت 
نامه بانکى بدون قید و شرط و یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203332995000 بانک دى بنام مؤسسه فرهنگى ورزشى و 

توانبخشى ایثار واریز گردد .
4- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :

از ساعت 8  روز یکشــنبه  مورخ 1398/09/10 لغایت ساعت 14 روز یکشــنبه  مورخ 1398/09/17 ، آدرس اصفهان – خیابان 
بزرگمهر،انتهاى خ هشت بهشت شرقى،خ میثم،خ ارشاد مقابل خانه معلم شماره 4 مؤسسه ایثار اصفهان ، دفتر امور ادارى .   

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :
تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 به  آدرس فوق .

6- تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش پاکت هاى پیشنهاد :
ساعت 10 روز پنج شنبه   مورخ  1398/09/28  آدرس فوق ، دفتر مدیریت مؤسسه .
تذکر : هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود .
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ساالر عقیلى خواننده تیتراژ 
سریال «وارش» شد

ع، علت و زمان 

 شده میگرن
ند تا

م

ل
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پژوهشگر مرکز تحقیقات ایدز ایران با بیان اینکه بیشتر 
مبتالیان به این بیمارى بین 25 تا 34 سال سن دارند، 
اظهار کرد: طبق اعالم وزارت بهداشت موارد تخمینى 
در ایران بالغ بر 60 هزار مورد بیمار ایدز است ولى کل 
موارد ثبتى 40 هزار و 573 نفر هستند و تا شش ماهه 
اول سال 98 تعداد مبتالیان مرد 69 درصد و تعداد زنان 

مبتال 31 درصد هستند.
سید احمد سیدعلى نقى در پاسخ به اینکه آیا همچنان 
موج انتقال ایدز از طریق روابط جنســى است، گفت: 
طبق آمار وزارت بهداشــت تعداد افــرادى که از راه 
ســرنگ مشــترك مبتال شــده اند 22 درصد و تعداد 

مبتالیان جنسى نیز به 46 درصد رسیده است. بنابراین 
همچنان موارد جنسى سال به سال زیادتر مى شود به 
این دلیل که رفتارهاى پرخطر در جامعه زیاد اســت و 
روند انتقال HIV نیز به ســمت روابط جنسى است و 
موج آن چندسالى اســت وجود دارد. وى افزود: هنوز 
آگاهى و اطالع رســانى درباره این بیمارى در کشور 

تابو است.
سیدعلى نقى درباره وضع زنان مبتال به ایدز نیز گفت: 
در مجموع آمار زنان مبتال به ایدز روندى افزایشى دارد 
و امید است با آگاهى دادن و اقدامات پیشگیرى بتوان 

از افزایش آن جلوگیرى کرد.

آمار دریافت کنندگان حمایت معیشــتى بــه تفکیک 31 
استان کشور نشــان مى دهد، در ده استان کشور حدود 60 
درصد یارانه بگیران، در گروه مشموالن حمایت معیشتى 

قرار نگرفتند.
به گزارش «مهر»، استان سیستان و بلوچستان بیشترین 
مشموالن حمایت معیشتى را به نسبت دریافت کنندگان 
یارانه نقدى بــه خود اختصاص داده اســت. همچنین در 
استان تهران 57/2 درصد از یارانه بگیران، مشمول دریافت 
حمایت معیشتى شدند. در بین 31 استان کشور، خانوارهاى 
یارانه بگیر استان تهران، کمترین سهم را از «یارانه حمایت 
معیشتى» دارند. اما در بین ده استانى که در گروه کمترین 

مشموالن دریافت حمایت معیشــتى قرار دارند، حمایت 
معیشــتى به 65/9 درصد از یارانه بگیران استان اصفهان 
تعلق گرفت و مابقى یارانه بگیران در این استان ها، مشمول 
دریافت حمایت معیشــتى دولت نشــدند. به این ترتیب 
اصفهان روى پله چهارم استان هایى قرار گرفت که کمترین 
کمک معیشتى به یارانه بگیران آن تعلق گرفته است. قبل 
از اصفهان، یزد و البرز و تهران در رده هاى سوم تا اول قرار 
دارند. بر اساس این گزارش، میانگین 31 استان کشور نشان 
مى دهد، در کل کشور 70/1 درصد از یارانه بگیران، حمایت 
معیشــتى را دریافت کردند و حدود 30 درصد نیز در گروه 

مشموالن حمایت معیشتى دولت نشدند.

افزایش آمار زنان مبتال به ایدز 
در ایران

چند در صد یارانه بگیران 
اصفهان کمک معیشتى نگرفتند؟

صدرنشینان آنفلوآنزا
   ایســنا | معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در پاســخ به اینکه در کدام استان هاى کشور 
بیشترین بروز و شیوع آنفلوآنزا وجود دارد، گفت: 
گلســتان، مازندران، کهگیلویــه و بویراحمد، 
کرمان و خوزســتان اســتان هایى هستند که 
بیشترین بروز و شیوع بیمارى آنفلوآنزا در آنها 
گزارش شــده اســت. در عین حال باید توجه 
کرد که این مــوج آنفلوآنزا تا حــدود دو هفته 
دیگر ادامه خواهد داشت و شاید طى این مدت 
شدیدتر هم شــود اما بعد از دو هفته فروکش 

خواهد کرد.

یک کشته 
در جشن عروسى 

   تابنــاك | تیراندازى در یک جشن عروسى 
در شــهر حمزه از توابع بخش سردشت دزفول 
یک نفر را به کام مرگ کشــاند. شــنبه شب در 
یک جشن عروســى در شــهر حمزه، فردى با 
سالح شکارى اقدام به تیراندازى هوایى کرد که 
منحرف شدن اسلحه باعث اصابت گلوله به یک 
مرد حدوداً 40 ساله شد. این تیراندازى به صورت 
غیرعمد بوده و قاتل و مقتول با یکدیگر نســبت 

فامیلى دارند.

خط فقر
 7 میلیون تومان است

   دیده بان ایران | ســهیال جلــودارزاده، 
نماینده تهران و عضو کمیســیون اجتماعى 
مجلس گفت: در حال حاضر گفته مى شــود 
خط فقر هفت میلیون تومان اســت. علت این 
موضوع هم چاپ اســکناس بدون پشــتوانه 
است. پول بى ارزش مى شــود چون چاپ آن 
بدون پشتوانه است. بنابراین افزایش حقوق ها 
با پول بدون پشتوانه قدرتى ندارد، زیرا موجب 
افزایش قدرت خرید نمى شود بلکه تنها توقعات 

را باال مى برد.

پراید گران شد
   خبر آنالین | قیمت مدل هاى پراید دیروز 
با افزایش همراه بود بــه طورى که پراید 111 
ســفید با افزایش صدهزار تومانى با قیمت 52 
میلیون و500 هــزار تومان عرضه شــد و در 
رنگ هاى دیگر با قیمت 52 میلیون و800 هزار 

تومان ثابت ماند.
 پراید 131 سفید با افزایش 200 هزار تومانى به 
48 میلیون و800 هزار تومان رسید و همچنین 
پراید 131 (تنوع رنگ) نیــز افزایش صدهزار 
تومانى یافــت و با قیمــت 49 میلیون تومان 
عرضه شد. پراید 132 ســفید هم دیروز به 50 
میلیــون و صدهزار تومان رســید که افزایش 
200هزار  تومانى را نســبت به روز شنبه نشان 

مى دهد.

جت هاى اختصاصى 
به ایران مى آیند؟

   رویــداد24 | معــاون هوانــوردى و امور 
بین الملــل ســازمان هواپیمایى اعــالم کرد 
متقاضیان مى توانند براى احداث ایرتاکسى ها 
شــرایط اختصاصى آن را فراهم کنند تا به آنها 

مجوز بدهیم. 
مرتضى دهقان اظهار کرد: در این زمینه برخى 
از متقاضیان درخواســت تأسیس شرکت هاى 
ایرتاکســى را ارائه کرده اند که موافق اصولى 
براى آنها صادر شده اســت و این مسئله تنها 
منحصر بــه شــرکت هاى هواپیمایى موجود 
در کشــور نیســت؛ چرا که مى خواهیم رونق 
شــرکت هاى مختلــف هواپیمایــى از جمله 
ایرتاکسى ها را خارج از تمرکز شکل گرفته هم 
رونق دهیم و در این زمینه رغبت بیشــترى در 

متقاضیان شکل بگیرد.

چرایى اعتراضات در اصفهان
   جماران | ســیدمحمد غرضى، وزیــر نفت نیمه 
نخست دهه 60 با بیان اینکه اعتراضات در تهران بسیار 
کمرنگ بود، گفت: اما در حاشیه شهر شدت اعتراضات 
بیشتر بود. از سوى دیگر، در اصفهان و شیراز اعتراضات 
از حاشیه شهرها به درون شهر کشیده شد. یکى از دالیل 
زیاد بودن اعتراض در اصفهان مســئله تقسیم آب این 
استان بوده اســت. بدون تردید اصفهان از این سیاست 
بسیار آسیب دیده و دهه بسیار سختى را پشت سرگذاشته 
است. اعتراضات در شیراز نیز به آن دلیل بود که شکل 
این شهر هنوز ســنتى مانده و صنعت در آن نفوذ نکرده 
اســت. بنابراین اکثریت مردم فارس همانند دوره هاى 
غیرصنعتى مانده انــد و متکى بــه درآمدهاى بخش 
صنعت نیستند. در شهرهاى صنعتى مانند تبریز، زنجان 

و خراسان به ویژه مشهد اعتراضات کمترى بروز کرد.

هدف، استعفاى روحانى بود
   آنا | سردار حسین نجات، معاون فرهنگى و اجتماعى 
سپاه با تشریح آشوب هاى اخیر در سه کشور ایران، لبنان 
و عراق، گفت: گروه هاى ضد انقالب قصد داشــتند با 
موج سوارى بر روى مطالبات اقتصادى، امنیت مردم را 
از بین ببرند و هدف اصلى آنها استعفاى رئیس جمهور یا 
نخست وزیر یا نمایندگان پارلمان در این سه کشور است. 

موگرینى رفت
   ایســنا | «فدریکا موگرینى»، مســئول سیاست 
خارجه و امور امنیتى اتحادیه اروپا پــس از پایان دوره 
فعالیتش با این اتحادیــه خداحافظى کرد. موگرینى در 
توییتى نوشت: «دوره خدمت من پس از پنج سال فشرده 
به پایان مى رسد. از همه کسانى که در تبدیل اتحادیه اروپا 
به شریکى قابل اعتماد، ستون چند جانبه گرایى و مدافع 
سرسخت حقوق بشر تالش کردند، متشکرم.» وى پیش 
از برعهده گرفتن این سمت، وزیر امور خارجه ایتالیا بود.

بنزین تک نرخى نمى شود
   انتخاب | شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ایران شایعات منتشر شده درباره احتمال تک نرخى شدن 
بنزین را رد کرد. اخیراً شایعاتى پخش شده است مبنى 
بر اینکه دولت با تغییر در نحــوه اجراى طرح مدیریت 
مصرف سوخت در نظر دارد با حذف سهمیه بندى، بنزین 
را به صورت تک نرخى و با نرخ 1500 تومان عرضه کند.

در حسرت مدرس 
   روزنامه جمهورى اســالمى | مجلس، 
وقتى مى تواند در رأس امور باشــد که افرادى همچون 
شهید مدرس، که اهل سازش و معامله و منفعت طلبى 
نبود و در برابر فشارها مى ایســتاد و ساده زیست بود و 
مصالح ملت را بر خواست و اراده این و آن ترجیح مى داد، 
در آن حضور داشته باشند. متأسفانه امروز مجلس شوراى 
اسالمى در حســرت افرادى همچون مدرس است. آیا 
کسانى که از امروز براى ورود به مجلس یازدهم ثبت نام 
مى کنند، آنها هم مجلس را در حســرت مدرس باقى 

خواهند گذاشت؟

احتمال کشف
یک مخزن بزرگ نفتى 

   تسنیم | مدیر اکتشاف شرکت ملى نفت ایران 
با اشاره به کشف مخزن 22 میلیارد بشکه اى نفت در 
استان خوزستان که در ماه گذشــته رسمًا اعالم شد 
گفت: خبر خوب بعدى نیز مربــوط به همین منطقه 
اســت، چرا که اکتشــافات در این منطقه ادامه دارد 
و پیش بینى مى کنیم تا پایان ســال جارى، کشــف 
یک مخزن جدید نفتى در اســتان خوزستان نهایى 
شده و خبر خوش آن به مردم عزیز ایران اعالم شود. 
ســیدصالح هندى در خصوص جزئیات این مخزن 
جدید نفتى گفت: برآوردهاى ما نشــان مى دهد که 
مخزنى جدید با ذخایر جدیدى است که پیش از این 

کشف نشده بود.

خبرخوان

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شــوراى اسالمى در 
گفتگو با سایت خبرى «مدآرا» با اشاره به انتشار برخى 
اخبار مبنى بر کشــتار دســته جمعى مردم معترض در 
نیزارهاى شــهرك جراحى ماهشهر گفت: چنین اتفاقى 

غیر ممکن است.

به گزارش «بهــار»، على گلمرادى ادامــه داد: به دلیل 
شهرك هاى اقمارى و مناطق حاشــیه نشین و صنایع 
پتروشیمى شهرك هایى در ماهشهر شکل گرفته است 
که به دلیل انشعابات تحت العرضى نیزارهاى زیادى در 
نقاط مختلف وجود دارد. بنده به شــدت این موضوع را 

تکذیب مى کنم. 
گفتنى است اخبارى در شبکه هاى مجازى درباره نحوه 
برخورد نیروهاى امنیتى با معترضان در نیزارهاى اطراف 
شهرك شهید چمران ماهشهر منتشر شده است که جمال 
عرف، معاون سیاسى وزارت کشــور در پاسخ به همین 
سئوال به  سایت «دیده بان ایران» گفت: تاکنون اخبارى 
در این رابطه به دست ما نرسیده و ما از فرماندارى منطقه 

پیگیر این موضوع خواهیم بود.

شاید بتوان گفت مرموز ترین بازیگر میدان انتخابات، 
محمود احمدى نژاد رئیس جمهور پیشــین اســت. 
نشــانه هایى از تغییــر رفتار سیاســى او در ماه هاى 
اخیر دیده مى شــود. او در کوران اتفاقات سال 98 و 
اعتراض هایى که به مراتب شدیدتر از دو سال پیش 
بود، سکوت کرده است و این سکوت با رویه پیشین 
او تفاوت دارد. به عقیده برخــى ناظران او و گروهى 
از همفکرانش در حال برنامــه ریزى براى انتخابات 

مجلس هستند. 
صادق زیباکالم، تحلیلگر مسائل سیاسى درباره اینکه 

احمدى نژاد چه خواهد کرد؟ به «فرارو» گفت: «من 
از فرداى مرداد 92 که مراســم تحلیف آقاى روحانى 
برگزار شــد و آقاى احمدى نژاد رســمًا کنار رفتند تا 
به امروز همواره گفته ام آقاى احمــدى نژاد را نباید 
دستکم گرفت و او را تمام شده دانست. آقاى احمدى 
نژاد ســه ویژگى مهم دارد. اول اینکه از چهره هاى 
سنتى تر اصولگرا، جوان تر اســت. دوم اینکه خیلى 
از کادر هاى اصولگرا و شخصیت هاى این جریان از 
ایشان طرفدارى مى کنند. ویژگى سوم احمدى نژاد 
این اســت که اگر همین فردا انتخابات برگزار شود 
حداقل ده تــا 15 میلیون رأى دارد، بــدون تبلیغات. 
بنابراین هرکس دیگرى که جاى احمدى نژاد باشد 

با داشتن این سه خصوصیت مهم، کنار  نمى کشد.»
او افزود: «آقاى احمدى نژاد یک نیروى جدى و حتى 
شاید جدى ترین نیروى سیاسى در آینده کشور است؛ 
بنابراین طبیعى ترین اتفاقى که ممکن اســت بیافتد 
این اســت که خودش را با چراغ خاموش یا روشــن 
براى ورود به عرصه انتخابات آماده کند. البته به نظر 
نمى رسد او خود نامزد انتخابات مجلس شود. اما من 
یقین دارم که در بسیارى از حوزه هاى انتخابیه کوچک 
و بزرگ آقاى احمدى نژاد نماینده خواهد داشت. من 
تصور مى کنم در بدترین حالت احمدى نژاد و جریان 
منتسب به او حداقل یک سوم مجلس آینده را کسب 

خواهد کرد.» 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کرمانشاه 
با اشاره به مسدود بودن گردنه «تته» بعد از اولین بارش 
برف در ارتفاعات این استان گفت: این گردنه معموًال بیش 

از هفت ماه از سال مسدود است.
فریبرز کرمى اظهار کرد: گردنه «تته» که محور پاوه را 

به مریوان متصل مى کند یکى از برفگیرترین گردنه هاى 
استان است که هم اکنون نیز بعد از بارش هاى چند روز 
اخیر مسدود شد و همچنان بسته است. وى ادامه داد: این 
گردنه معموًال از اولین بارندگى فصل سرما تا اردیبهشت 
و خرداد و به مدت بیش از هفت ماه از سال مسدود است و 

امکان بازگشایى آن نیست.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کرمانشاه 
با اشــاره به اینکه در ایامى که برف سنگین باشد گاهى 
ارتفاع برف در گردنه «تته» به بیش از 5 متر هم مى رسد، 
اظهار کرد: در این شــرایط با هدف جلوگیــرى از بروز 
هرگونه حادثه یا مشکل این گردنه بازگشایى نمى شود. 
کرمى عنوان کرد: معموًال در تمام فصل سرما این گردنه 

مسدود مى ماند.

مدتى اســت کــه تبلیغاتــى در زمینه آب ســوز کردن 
خودرو هاى سوارى صورت گرفته و سایتى در این زمینه 
براى ثبت نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با 
خریدارى و نصب تجهیزاتى به قیمت 4/5 میلیون تومان، 
مى توان یک خودرو را آب ســوز کرد و دیگــر نیازى به 

استفاده از سوخت بنزین نیست!
در این رابطه عضو هیئت علمى گروه مهندســى خودرو 
دانشگاه علم و صنعت گفت: بنده یک خودرو را از نزدیک 
بازدید کردم که به ظاهر موتــور آن با آب کار مى کند اما 
نکته اینجاســت که هیچگاه در یک دســتگاه سنجش 
استاندارد و مراجعه مربوطه، تست نشده اند و نمونه تست 

شده این خودرو ها وجود خارجى ندارد. 
امیرحســن کاکایى ادامــه داد: با توجه بــه اینکه آب را 
نمى ســوزانیم بلکه تجزیه کرده و هیدروژن را استفاده 
مى کنیم و مى ســوزانیم، در ظاهر آب در محل سوخت 
جایگزین بنزین مى شود اما باید دید بعد از یک مدت چه 
ماده اضافه اى به این آب اضافه مى شود. این ماده اضافه 
به تمام اجزاى داخلى موتور و خودرو آسیب مى زند و پس 

از مدتى باید مبلغ کالنى بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، 
هزینه تعمیر خودرو کرد و حتى قید کل خودرو را زد.

این کارشــناس صنعت خودرو تأکید کرد: چیزى که این 
افراد ادعا مى کنند به ظاهر شــدنى است. یک خودرو را 
جلوى چشــم مردم نشــان مى دهند که به باك آن آب 
مى ریزند و خودرو کار هم مى کند اما نکته اى که براى آن 
جوابى وجود ندارد این است که چه مدت موتور این خودرو 
با آب کار خواهد کرد و بعد از چند وقت چه هزینه هایى را 

به مردم تحمیل مى کند.
وى خاطرنشان کرد: این موضوع پایه اى در علم دارد اما 
کاربرد روزمره ندارد و ضمانتى هم براى آن وجود ندارد؛ 
بنابراین به مردم توصیه مى کنیم که به هیچ وجه گول این 
تبلیغات را نخورند. کسانى که ادعا مى کنند خودرو هاى 
آب سوز دارند، در هیچیک از مراجع معتبر صنعتى و رسمى 
کشور، مورد مطالعه قرار نگرفته اند و حتى در کشور هاى 
پیشرفته اى همچون آمریکا نیز نمونه خودروى آب سوز 
وجود ندارد. براى ما عجیب است که چگونه اجازه تبلیغات 

چنین ادعا هایى داده مى شود؟!

آب سوز کردن خودرو ها حقیقت دارد؟

او را دستکم نگیرید 

با عجیب ترین گردنه کشور  آشنا شویدنماینده ماهشهر: کشتار دسته جمعى را تکذیب مى کنم

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
روحانى با صحبت هایش مبنى بر اینکه از روز افزایش قیمت 

بنزین مطلع نبوده قصد دارد که وزیر کشور را قربانى کند.
ابوالفضل ابوترابــى در گفتگو بــا «آنــا»، در واکنش به 
صحبت هاى حسن روحانى در جمع مدیران آذربایجان شرقى 
مبنى براینکه من هم همزمان با مــردم از افزایش قیمت 

بنزین با خبر شــدم و موضوع را به وزیر کشور واگذار کرده 
بودم، اظهار کرد: آقاى رئیس جمهور با این صحبت ها قصد 
دارد تمام مسئولیت این تصمیم را به شوراى امنیت کشور 
منتقل کند و روحانى در واقع با این کار به نوعى کد مى دهد 
که اگر قرار است کسى قربانى شود، آن وزیر کشور است. وى 
افزود: روحانى در نظر دارد با قربانى کردن رحمانى فضلى 
موضوع را تمام کند و این به هــم ریختگى ها را پایان دهد 
و خودش هم مصون بماند و قصه جمع شــود. این موضع 
رئیس جمهور در قضیه بنزین را هفته بعد در مجلس پیگیرى 

مى کنیم.
ابوترابى درباره موافقت سران قوا با افزایش قیمت بنزین هم 
اعالم کرد: آیت ا... رئیسى سه روز قبل از انجام سهمیه بندى 
به رئیس جمهور نامه زد و اعالم کرده شرایط کشور براى 

اجراى این تصمیم خوب نیست.

آیت  ا... مکارم  شــیرازى در دیدار على اکبر رشاد، رئیس 
شوراى حوزه هاى علمیه تهران و تهرانچى رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى، با تأکید بر تحول علوم انسانى اظهار کرد: به 
جاى ترجمه علوم انسانى از منابع خارجى که با فرهنگ 
ما بیگانه است، باید این علوم در کنار فقه قرار گیرند که 
خاستگاه آن حوزه هاى علمیه است. وى با اشاره بر اینکه 

تمام علوم انسانى باید همدوش با فقه پیش برود، بر لزوم 
وحدت و پیوند نزدیک حوزه و دانشگاه براى تحقق این 
مهم تأکید کرده و گفت: استادان حوزه و دانشگاه باید با 
یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند، در غیر این صورت 

هم حوزه و هم دانشگاه ضرر مى کند.
این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه اساس اسالم علم است 
و این مهم در هر دو نهاد مهم حوزه و دانشگاه وجود دارد، 
خاطرنشان کردند: دانشــگاه ها و حوزه ها باید دوش به 
دوش هم جلــو بروند؛ چراکه دشــمن از همین همدلى 
و وحدت هراس و وحشــت دارد. وى تصریح کرد: باید 
دانشگاه ها از فرهنگ غربى کامًال جدا شوند؛ ما در حوزه 
هیچ تعصبى در مقابل علوم دانشگاهى نداریم کما اینکه 
دانشــگاهیان نیز نباید تعصبى در این خصوص داشته 

باشند.

آیت ا... مکارم:

تمام علوم انسانى باید همدوش با فقه پیش برود
نماینده نجف آباد: 

روحانى قصد دارد وزیر کشور را قربانى کند

ســرتیپ دوم پاســدار محمدرضا یزدى، فرمانده 
سپاه محمدرســول ا...(ص) در حاشیه حضور خود 
در جلســه دیروز شوراى شــهر تهران، در ارتباط با 
اعتراضات اخیر در کشــور و در واکنش به اظهارات 
حســام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهور مبنى بر 

اینکه تمام کشته شدگان اغتشاشگر نبوده اند، گفت: 
برخى از افراد ما در جامعه توســط اغتشاشــگران 
از پشــت تیر خورده اند. بنده این را تأیید مى کنم و 
برخى هم آشوبگر بوده اند. افرادى که کشته شده اند، 
بررســى و به خانواده هاى آنها سرکشى مى کنیم. 

همانطور که صف آشــوبگران از صــف مردم جدا 
شد، صف کشته شدگانى که قصد تخریب داشتند از 

کشته شدگان دیگر جدا مى شود.
 فرمانده سپاه محمد رسول ا...(ص) در پاسخ به اینکه 
هیچ احتمالى در این زمینه وجود ندارد که برخى افراد 

به اشتباه توسط مأموران امنیتى کشته شده باشند، 
گفت: این مورد در حال بررســى است. در وضعیت 
کنونى امکان تأیید یا تکذیب این موضوع نیســت، 
ولى به دقت در حال بررسى است که افراد به چه دلیل 

کشته شده اند.

احتمال کشته شدن اشتباهى معترضان توسط نیروهاى امنیتى در حال بررسى است
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درباره قربانى آنفلوآنزا
روز شنبه بود که اعالم شـد بیمارى آنفلوآنزا در اصفهان 
هـم قربانى گرفته اسـت. حاال مشـخص شـده که این 
قربانى از شـهروندان کاشـانى بوده اسـت. سرپرسـت 
دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان در این باره اظهار کرد: 
این فرد قبل از ابتال به آنفلوآنزا بیمارى زمینه اى داشته 
است. سیدعلیرضا مروجى در گفتگو با «مهر» افزود که 
در شهرسـتان کاشـان 49 نفر به بیمارى آنفلوآنزا مبتال 

شده اند.

گازرسانى در 
شرقى ترین نقطه استان

طرح گازرسانى به شهرهاى جندق و فرخى در شهرستان 
خوروبیابانک به بهره بردارى رسید. مدیر عامل شرکت 
گاز اسـتان اصفهان هزینه گازرسـانى به این دو شهر را 
بیش از 105 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: با اجراى این 
طرح، با استفاده از لوله هاى پلى اتیلن در سایزهاى 63، 
90، 110، 160 و 200 میلیمتر 75 کیلومتر شبکه گذارى 
شده است. سید مصطفى علوى افزود: با بهره بردارى از 
این طرح 2599 مشـترك در این دو شـهر از نعمت گاز 

بهره مند مى شوند.

افزایش تولید برق در نیروگاه
نیروگاه حرارتى اصفهان تا پایان آبان امسال، بیش از دو 
میلیارد و127 میلیون کیلووات برق به شـبکه سراسرى 
برق کشور تحویل داد. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان نیروگاه حرارتى گفت: این میزان تولید برق، 
حدود 31 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش 
داشته و با لحاظ متوسـط مصرف ماهیانه 200کیلووات 
ساعت براى هر خانوار، معادل مصرف برق سالیانه بیش 
از 886 هزار خانوار اسـت. امیر نریمانـى گفت: ظرفیت 
نامى تولید واحدهـاى مولد برق نیـروگاه اصفهان 835 

مگاوات است.

شرکت 88 نفر در آزمون دکترا
معـاون آموزشـى و تحصیالت تکمیلـى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد اصفهان (خوراسـگان) گفـت: همزمان 
با سراسـر کشـور آزمون جامع دکترا در واحـد اصفهان 
برگزار شد و 88 نفر در این آزمون شـرکت کردند. دکتر 
على اکبر پیرستانى در حاشیه برگزارى این آزمون گفت: 
این آزمون در هفت حوزه امتحانى در رشته هاى مختلف 
علوم انسـانى، علوم پایه و فنى مهندسـى برگزار شـد و 
بیشترین شرکت کننده در حوزه امتحانى دانشکده علوم 
انسانى و کمترین میزان شرکت کننده مربوط به دانشکده 

معمارى بوده است.

تغییر معاون شهردارى
شهردار اصفهان طى حکمى داریوش امانى را به عنوان 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان منصوب 
کرد. پیش از این براى مدت شش سال علیرضا صلواتى 
این مسـئولیت را بر عهده داشـت. داریوش امانى، پیش 
از این معاون حمل و نقل سـازمان راهدارى کشور بوده 
اسـت، مدیرکلى راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهـان و مدیرکلـى دفتـر حمـل و نقـل کاال و مرکز 

مدیریت راه هاى کشور، از دیگر تجارب اوست.

خروجى سد کاهش مى یابد
معـاون حفاظت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهـان از کاهـش خروجى سـد زاینـده رود در بامداد 
سیزدهم آذرماه براى کشاورزان شرق اصفهان خبر داد. 

حسـن ساسـانى اظهـار کـرد: طبـق تصمیم بـا صنف 
کشـاورزى تأمین آب نوبت اول کشـت بهنـگام پاییزه 
انجام شد و تالش بر این اسـت که توزیع آب کشاورزى 
از 120 میلیون متر مکعب افزایش نیابد. او افزود: از بامداد 
سـیزدهم آذرماه خروجى آب از سـد زاینـده رود کاهش 
مى یابد و توزیع آب در دشـت برخوار و مهیـار نیز دیروز 

به اتمام رسید.
معاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى  
گفت: مخزن سـد زاینده رود 318 میلیون متر مکعب و 
میزان ورودى آب به این سد 18 و خروجى 82 مترمکعب 

برثانیه است.

خبر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو 
اظهار کرد: نگاه ما به شــرکت فوالد مبارکه همسو با 
توسعه است. بر این اعتقاد هســتیم که هم طرح نورد 
گرم2 فوالد مبارکه باید اجرا شــود و هــم اینکه فوالد 
مبارکه طرح هاى توسعه فوالد هرمزگان و فوالد چابهار 

را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
خداداد غریب پور افزود: عالوه بر آن ما پیگیر هستیم، 
فوالدمبارکه به معدن وصل شــود یعنى فوالدمبارکه 
واحدهاى بزرگ تولید کنســانتره وگندله را خریدارى 
کند و به زنجیره تولید خود اضافه کرده و شعار از سنگ 
تا رنگ خود را مدیریــت و مالکیت کنــد. ما در فوالد 

مبارکه همانگونه که به دنبال تأمیــن پایدار مواداولیه 
هستیم، به دنبال توســعه نورد این شرکت هم هستیم، 
اینکه تولید محصوالت پایین دســتى فوالدمبارکه که 
محصوالت با ارزشى هم هســت، در زنجیره تولید این 

شرکت کامل شود.
غریب پــور با اشــاره به اینکــه فوالد مبارکــه براى 
پاســخگویى صنایــع پایین دســتى خــود و افزایش 
اشــتغالزایى نیاز به راه اندازى نورد گرم 2 دارد، تصریح 
کرد: پر واضح اســت که این راه اندازى با مشکالت و 
موانعى نیز همراه است اما ما در وزارت صمت از این طرح 

حمایت خواهیم کرد.

 سامانه تلفنى 3636 در اســتان اصفهان به منظور 
مطرح نمودن هرگونه ســئوال، انتقاد و یا پیشــنهاد 
در اختیار مشــترکان مخابرات قرار دارد و مشترکین 
مى توانند هر پنج شنبه از طریق برنامه رادیویى «چتر 

ارتباط» پاسخ سئواالت خود را دریافت کنند.
مجید باطنى منش، کارشــناس تلفن ثابت در برنامه 
رادیویى «چتر ارتباط»، به تعدادى از سئواالت مطرح 
شده مشــترکین از طریق ســامانه تلفنى 3636 در 

خصوص تلفن ثابت به شرح زیر پاسخ داد.
باطنى منش در پاسخ به ســئوالى در خصوص تغییر 
نام تلفن ثابت بیان کرد: چنانچه مشترکى درخواست 

تغییر نام تلفن ثابت را از مالک قبلى به نام جدید دارد 
مى تواند با در دست داشتن سند ملکى و اصل کارت 
شناسایى به یکى از نقاط ســتادى و یا دفاتر خدمات 

ارتباطى مراجعه کند. 
وى در ادامه با اشــاره به حذف قبــوض تلفن ثابت 
از مهر ماه در شــهر اصفهان افزود: سامانه 36060 
براى ویرایش و دریافت شــماره همراه مشــترکین 
معرفى شــده اســت و چنانچه مشــترکى امکان 
دریافت پیامــک قبض تلفــن ثابت خــود را ندارد 
در اســرع وقت نســبت به ثبت آن از طریق سامانه 

36060 اقدام کند.

پاسخگویى به سئواالت 
مشترکین تلفن ثابت

رفع ظرفیت معطل تولید در 
فوالدمبارکه با نورد گرم 2

  همه مدارس اصفهان فردا دایر هستند/ خبرگزارى تسنیم/ 
9 آذر 1398/ ساعت 20:10

  همــه مقاطع تحصیلــى اصفهان فردا تعطیل اســت/ 
خبرگزارى تسنیم/ 9 آذر 1398/ ساعت 23:31

این تناقض در خبررســانى درباره تعطیلى مدارس به دلیل 
آلودگى هوا در روز گذشــته نه فقط مختــص خبرگزارى 
«تسنیم» که در خروجى سایر دفاتر خبرگزارى ها در اصفهان 
نیز مشاهده شد. این شیوه اطالع رسانى باعث شد تا بسیارى 
از دانش آموزان که ابتدا خبر اولیه درباره باز بودن همه مقاطع 
تحصیلى در روز یک شنبه را شنیده بودند، صبح این روز با 

درهاى بسته مدارس روبه رو شوند.
اما سردرگم شدن دانش آموزان و والدین آنها را نباید متوجه 
شیوه اطالع رسانى خبرگزارى ها دانست بلکه اصل ماجرا 
به دو گزارشــى بر مى گردد که به فاصله یکى دو ســاعت 
باعث تغییر در تصمیم گیرى بــراى فعالیت مدارس در روز 

یک شنبه شد.
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان جزئیات این ماجرا را بــراى خبرگزارى «فارس» 
روایت کرده است: «به دنبال تغییر وضعیت هواى اصفهان، 
ساعت 22 شــنبه شــب دومین جلســه کارگروه استانى 

هماهنگى شرایط اضطرار آلودگى هواى اصفهان تشکیل 
شد، این در حالى بود که در جلسه عصر، کارگروه هواشناسى 
اعالم کرده بود کــه وضعیت هوا مشــکلى پیدا نمى کند. 
هواشناسى در جلسه عصر کارگروه اعالم کرد که شاخص ها 
در حد هشدار براى گروه هاى حساس است، اما یک مرتبه 
وضعیت هوا تغییر و شــاخص ها افزایش پیدا کرد و با توجه 
به افزایش قابل توجه غلظــت آالینده هاى جوى و کاهش 
کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان و شهرهاى صنعتى شرایط 
پایدارى هوا تشدید شد. وضعیت هوا ساعت 22 به مدیریت 
بحران اعالم شد که بالفاصله جلسه در استاندارى تشکیل 
شد و اعضا از بهداشت، هواشناسى و محیط زیست حاضر 
شده و تصمیم گرفته شد که روز یک شنبه به منظور کاهش 

مواجهه افراد با آلودگى هوا چون وضعیت هوا به "ناسالم براى 
عموم" مى رسد مدارس تعطیل باشد.»

اما آیا این پیش بینى محقق شــد و روز یک شنبه وضعیت 
هوا به «ناســالم براى عموم» تغییر پیدا کرد؟ بر اســاس
 داده هاى مندرج در جدول کیفیت هواى کالنشهر اصفهان 
که با پایش ایســتگاه هاى دائم در ســطح شهر اصفهان 
به دست مى آید، شــاخص کیفیت هوا در ساعت 7 صبح 
دیروز در پنج ایســتگاه از شش ایســتگاه مورد بررسى در 
شرایط «ناسالم براى گروه هاى حســاس» قرار داشت و 
فقط در محدوده میدان احمدآباد  شــرایط به «ناسالم براى 
عموم» رسید که نشــان مى داد با توجه به وضعیت هوا در 
روزهاى پیش، تعطیل کردن همه مقاطع تحصیلى تصمیم 
درستى نبوده است. اما در ساعت منتهى به 12 ظهر دیروز، 
شاخص ها تغییر کرد به طورى که تنها در یک ایستگاه میزان
 آالینده ها در حد «ناسالم براى گروه هاى حساس» باقى 
ماند و در سایر ایستگاه ها به «ناســالم براى عموم» تغییر 
پیدا کرد. به این ترتیب به نظر مى رسد جداى از چگونگى 
وضعیت هوا در ساعات ابتدایى صبح دیروز، تعطیل کردن 
مدارس تصمیم صحیحى بوده است اگرچه باید توضیحات 
مفصل ترى درباره عدم اعالم این تصمیم در همان جلسه 

اول به والدین دانش آموزان داده شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان از افزایش 17 درصدى 
برخورد بــا خودروهاى دودزا و فاقــد برگه معاینه فنى 
در آذرماه خبــر داد و گفت: هرچند که طرح تشــدید با 
خودروهاى دودزا و فاقد برگه معاینه فنى را در دســتور 
کار قرار داده ایم، اما این طرح براى مهار آلودگى هواى 

اصفهان حتى هم نمى تواند مسکن باشد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایسنا، از 
برخورد، اعمال قانون و فک پالك حدود 13 هزار و 537 
خودروى سبک و سنگین دودزا و فاقد برگه معاینه فنى 
در اســتان در روزهاى آلوده آذر امسال خبر داد و گفت: 

پرسش اصلى اینجاســت که آیا با جریمه کردن تعداد 
500 تا 600 یا حتى هزار خودروى دودزا، آلودگى شهر 

اصفهان کاهش مى یابد؟
وى یکى از راهکارهاى مهم کاهش آلودگى هوا را اجراى 
جدى طرح زوج و فرد در تمام کالن شهر اصفهان دانست 
و افزود: این طرح باید به صــورت جدى و با تجهیزات 
هوشمند در محدوده گسترده ترى از شهر اصفهان اجرا 
شــود، نه این که فقط به جریمه کردن افراد متخلف از 
سوى پلیس محدود شود، چون نیروهاى پلیس محدود 
هستند. خودمان را گول نزنیم، باید برخوردها ریشه اى، 

عملیاتى و جدى تر باشد.
سرهنگ محمدى با انتقاد از بى توجهى به منابع ثابت 
آالینده هوا از جمله دود کارخانه ها و صنایعى که شهر را 
در بر گرفته، گفت: باید ببینیم چه کار کرده ایم و چرا هیچ 
اتفاقى نمى افتد؟ در این شرایط اضطرار باید مسئوالن 
استان براى کارخانه هایى که این همه آلودگى به شهر 
تحمیل مى کنند نیز فکر اساسى کنند و آنها را تعطیل یا 

بیشتر درگیر موضوع کنند.

رئیس پلیس فرودگاه شهید بهشتى اصفهان از کشف 
2 کیلوگرم حشــیش از چمدان یک مسافر در فرودگاه 

اصفهان خبر داد.

ســرهنگ ذبیح ا... دالور اظهار کــرد: مأموران پلیس 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان حین کنترل وسایل بار 
مسافران خروجى متوجه شىء مشــکوکى در چمدان 
یکى از مسافران شده و در بازرسى دقیق تر موفق شدند 
مقدار 2 کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش که به صورت 
ماهرانه در کف چمدان جاسازى شده بود را کشف کنند.

رئیس پلیس فرودگاه شهید بهشتى اصفهان با بیان اینکه 
متهم قصد داشت این مقدار حشیش را با زیرکى خاصى 
به یکى از کشورهاى خارجى منتقل کند، اظهار کرد: در 
این خصوص پرونده تشکیل و متهم به منظور اقدامات 

قانونى تحویل مراجع قضایى داده شد.

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از دستگیرى 26 
نفر از لیدرها و عامالن اصلى اغتشاشــات در نجف آباد 

و یزدانشهر خبر داد.
سرهنگ محمد حسین باباکالنى اظهار کرد: 26 نفر از 
لیدرها و عامالن اصلى اغتشاشات اخیر که با سوء استفاده 
از اعتراضات مردمى در خصوص طرح ســهمیه بندى 
بنزین اقدام به آتش زدن اموال و اماکن عمومى و دولتى 
در شهر نجف آباد و یزدانشهر کردند شناسایى و دستگیر 
شــدند. این مقام انتظامى خاطر نشان کرد: متهمان در 
مواجهه با اســناد و مدارك پلیس صراحتًا به تخریب و 
آتش زدن اموال و اماکن عمومــى و تحریک مردم به 

منظور اخالل در نظم عمومى اعتراف کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد با اشاره به اینکه 
دستگیرشــدگان تحویل مراجع قضایى شــدند تأکید 

کرد: تمامى عوامل اصلى مرتبط با اغتشاشات آبان ماه 
شهرستان نجف آباد و مزدوران ضد انقالب خارج نشین 
زیر ذره بین و چتر اطالعاتى پلیس قرار دارند و به زودى 
باقیمانده آنها نیز دســتگیر مى شوند و به سزاى اعمال 

مجرمانه خود خواهند رسید.

تشدید برخورد با خودروهاى دودزا مسّکن هم نیست

کشف 2 کیلو حشیش از چمدان یک مسافر 

دستگیرى 26  لیدر اغتشاشات نجف آباد

صد و چهارمین جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان دیروز -یک شــنبه دهم آذر ماه- در حالى 
برگزار شــد که آلودگى هواى این روزها که از هفته 
گذشته تاکنون مهمان ناخوانده اصفهان شده، محور 

اصلى صحبت هاى رئیس این شورا بود.
به گزارش «ایســنا»، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در نطق پیش از دســتور این جلسه، با اشاره 
به آلودگى هواى این روزهاى شــهر اصفهان، گفت: 
تعطیلى پى در پى مدارس و اختالل در امور مختلف 
مى طلبد که مسئوالن امر توجه بیشترى به معضل 
آلودگى داشــته باشند و هر دســتگاهى تالش کند 
مأموریت و مسئولیت خود را در راستاى بهبود وضعیت 

موجود ایفا کند.
علیرضا نصر خواســتار پیگیرى شهردارى اصفهان 
از نتایج مطالعه اى شــد که قرار بود از سوى دانشگاه 
صنعتى اصفهان براى تعیین سهم بخش هاى مختلف 

در آلودگى هوا انجام دهد و نتایج آن را تا پایان شهریور 
ارائه کند. وى با تأکید براینکه تا زمانى که ســهم هر 
بخش در آلودگى هوا مشخص نشود نمى توان برنامه 
ریزى درستى داشــت و افزود: امیدواریم طرح جامع 
مقابله با آالینده هاى زیســت محیطى بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد و به سالمت مردم بیشتر اهمیت دهیم.

رئیس شوراى شهر اصفهان یکى از بخش هاى مؤثر 
در آلودگى هوا را حمل و نقل دانست و گفت: اجراى 
محدوده زوج و فرد یکى از مواردى است که مى تواند 
به کاهش آالینده ها در شهر کمک کند. وى با بیان 
اینکه اگر به مردم اطالع دهیم، با آنها شفاف گفتگو 
کنیم و وضعیت شهر را به دور از تعارفات مرسوم به آنها 
بگوییم قطعاً کمک خواهند کرد، ادامه داد: باید صادقانه 
به مردم بگوییم وضعیت خوبى نداریم و بســیارى از 
بیمارى ها ناشى از وضعیت آلودگى است که سالمت 

شهروندان را تهدید مى کند.

وضعیت آلودگى شهر، دور از تعارف 

12 آذر روز جهانى افــراد داراى معلولیت و 9 تا 15 آذر هفته 
معلوالن بوده که امسال با شعار «ارتقاى مشارکت افراد داراى 
معلولیت براى دستیابى به توسعه فراگیر عادالنه و پایدار»، 
برنامه هایى در استان برپا مى شــود که به همین مناسبت 
مدیرکل، سرپرســت و معاون توانبخشى بهزیستى استان 
اصفهان و مســئوالن انجمن هاى معلوالن استان در جمع 
خبرنگاران حاضر شده و به سئواالت مطرح شده پاسخ دادند.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان، آمارى از حوزه توانبخشى 
بهزیستى استان اصفهان در سال جارى ارائه کرد و گفت: ما 
در استان اصفهان 125 مرکز روزانه توانبخشى با 4431 نفر 
معلول، در مراکز شبانه روزى توانبخشى 109 نفر و معلولین 
مراکز شبانه روزى توانبخشى 3779 نفر را تحت پوشش داریم 
و ارائه خدمت مى دهیم، این در حالى است که تعداد معلوالن 
به تفکیک معلولیت در ســال جارى، 28 هزار و 713 معلول 
جسمى حرکتى، 23 هزار و 656 معلول ذهنى، 12 هزار و 399 
معلول اعصاب و روان، 13 هزار و 383 معلول شنوایى، 7095 
معلول بینایى، 20 هزار و 685 سالمند و در مجموع 108 هزار 

و 118 نفر مى باشند.
دکتر مرضیه فرشــاد اظهار کرد: پیش بینى آن است که ما 
در اســتان اصفهان حدود 500 هزار فــرد داراى معلولیت 

داشته باشیم.
وى خبرهاى خوشــى هم براى معلوالن داشت و گفت: با 
پیگیرى هاى انجام شده سازمان بهزیستى کشور، قرار است 
سهمیه بنزین براى معلوالن در نظر گرفته شود. همچنین از 
آبان ماه سال جارى پرداخت حق پرستارى معلوالن ضایعه 
نخاعى از 200 هزار تومان به 554 هزار تومان افزایش یافت، 
ضمن اینکه در سال گذشته در همه دستگاه هاى اجرایى 3 

درصد استخدام معلوالن، عملیاتى شد.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان از افزایش یارانه مراکز 
شبانه روزى از 770 هزار تومان به 920 هزار تومان خبر داد 
و گفت: قرار است همه خانواده هاى داراى یک فرزند معلول 
مشاوره ژنتیک رایگان شــوند و ما موظف به تحت پوشش 
قرار دادن آنها هستیم. فرشــاد معتقد است صدا و سیما باید 
برنامه هاى مخصوص ناشــنوایان را افزایش دهد و قانون 

عصاى سفید اجرایى شود.
ســید مرتضى نیکزاد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگى قرآنى 
روشندالن استان اصفهان هم با بیان اینکه این مؤسسه زیر 
نظر بهزیســتى فعالیت دارد، برگزارى کالس هاى آموزش 
قرآن، چاپ و نشر قرآن، صحیفه سجادیه و... به خط بریل، 
برگزارى مسابقات قرآنى، برپایى نشست و همایش فرهنگى 
نابینایان در حوزه دین، ارتباط با تشکل هاى قرآنى در استان 

و کشور و... را از جمله فعالیت ها برشمرد.
وى گفت: با توجه به اینکه ما جزو اقشار آسیب پذیر جامعه به 
حساب مى آییم دغدغه و مطالباتى هم داریم که اجراى قانون 

عصاى سفید از آن جمله است.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگى قرآنى روشندالن استان اصفهان 
اظهار کرد: همه فکر مى کنند متولى امور معلوالن بهزیستى 
است در حالى که در سطح اســتان و شهر باید مثًال در مورد 
قانون عصاى سفید فرهنگسازى شود که این نیازمند کمک 

رسانه ها، شهردارى، صدا و سیما، راهنمایى و رانندگى و... بوده 
و همه باید به میدان بیایند تا مشکالت نابینایان کاهش یابد.

نیکزاد گفت: ما 12 مشکل در ارتباط با تردد در معابر داریم 
که امید است تا سال آینده در این چنین روزى حداقل بتوانیم 
بگوییم دو یا سه مورد آن از ســوى مسئوالن برطرف شده 

است.
رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مراکز بخش غیردولتى هم 
گفت: امروز سازمان بهزیستى، مراکز توانبخشى غیردولتى را 
تقویت کرده تا بتوانند در سطح کشور فعالیت کنند که در این 
مراکز بیماران اوتیسم، حسى جسمى، ذهنى زیر 14 سال و 
باالى 14 سال، مراکز روزانه و شبانه روزى تحت نظر انجمن 

بوده و مسائل آنان پیگیرى مى شود.
آذرمیدخت اعال گفت: از بین مدیران مراکز خصوصى کشور، 
9 نفر اعضاى انجمن عالى کشور بوده و با سازمان بهزیستى 
رابط بوده و با هماهنگى بهزیستى مسائل را مطرح مى کنند 

و مشورت مى دهند.
سید محمد نیکزاد، مدیرعامل جامعه نابینایان استان اصفهان 
هم با بیان اینکه جامعه اســالمى نابینایان استان در سال 
75 تأســیس و در زمینه ورزش، ازدواج نابینایان، برگزارى 
اردوهاى سیاحتى زیارتى، دفاع از حقوق معلوالن و... فعالیت 
دارد، گفت: قانون حمایت از معلوالن در اســتان اصفهان 
هنوز اجرایى نشده، ورزش براى معلوالن رایگان نیست، به 
کارگیرى 30 درصد نابینایان به عنوان اپراتور، غیرعملى شده 
است و در یک کالم قوانین در مورد نابینایان اجرا نمى شود. 
در حالى که بر اســاس قانون حمایت از معلوالن، استفاده 
از اتوبوس و مترو، اماکن ورزشــى و... بایــد براى نابینایان 

رایگان باشد.
وى با بیان اینکه جامعــه از توانمندى نابینایان آگاهى ندارد 
که این از مشکالت است بر فرهنگسازى در این راستا تأکید 
کرد و خواســتار اجراى قانون حمایت از معلوالن از سوى 

مسئوالن شد.
وى مى گوید: ما مرکزى براى آمــوزش نابینایان نداریم و 
پیگیرى هاى انجام شده در این زمینه هم تاکنون به جایى 

نرسیده است. 

رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان از عدم به کارگیرى 
ناشــنوایان گله مند بوده و هفته معلوالن را فرصت مناسبى 

براى بازگو کردن خواسته هاى ناشنوایان مى داند.
حسین روستا از رسانه ها خواست صدا و خواسته ناشنوایان را 

به گوش مسئوالن و نیکوکاران برسانند.
وى ادامه داد: جامعه دید منفى نسبت به ناشنوایان دارند در 
حالى که ما ناشــنوایان دور هم جمع شده و کانونى تشکیل 
دادیم تا بتوانیم در زمینه هاى مختلف به ناشنوایان خدمات 

ارائه کنیم.
روستا مى گوید: صدا و سیما مى تواند ســاعات بیشترى از 
برنامه هاى خود را به ناشنوایان اختصاص دهد و از خیرین نیز 
مى خواهیم ما را در ساخت مجتمع خدمات ناشنوایان که زمین 

آن آماده است کمک و یارى دهند.
سرپرست معاونت توانبخشــى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان هم از 49 تشکل غیردولتى تحت پوشش بهزیستى 
استان اصفهان خبر داد و گفت: یکى از فعالیت هاى بهزیستى، 
نگهــدارى و مراقبت از بیماران اعصــاب و روان، معلوالن 
جسمى حرکتى و... است که ما در این بخش 1379 سالمند، 
800 بیمار اعصــاب و روان و 1600 بیمــار ذهنى را تحت 
پوشش داریم. همچنین ویزیت پزشــکى و توانبخشى در 
منزل براى 900 نفر سالمند، 1100 بیمار اعصاب و روان و 
صد معلول ذهنى انجام شده و در بخش خدمات مراقبت در 
منزل براى معلوالن بسترى، سه روز در هفته مراقبت کارهاى 
شخصى بیمار براى 400 نفر تحت پوشش، صورت مى گیرد.

سید مســعود حسینى نســب مى گوید: در بهزیستى استان 
اصفهان در مجموع 211 فعالیت در 150 ساختمان براى افراد 

تحت پوشش، ارائه مى شود.
وى خاطرنشان کرد: از اول فروردین ماه 97 تا 30 شهریور 
98، در بخش پرداخت یارانه ها، بهزیســتى استان اصفهان 
62 میلیارد و 600 میلیون تومــان به مراکز غیردولتى یارانه 

پرداخت کرده است.
سرپرست معاونت توانبخشــى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان بیش از 2337 خانواده داراى 

دو معلول و بیشتر داریم.

چرا مدارس در روز یک شنبه باز شد و بسته شد!

ساسان اکبرزاده

مانى مهدوى

در نشست خبرى مدیرکل بهزیستى و مسئوالن انجمن هاى معلولین استان تشریح شد

مطالبات معلوالن اصفهان
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مهــدى فقیه، بازیگر باســابقه و پیشکســوت 
کشورمان که جدیدترین تجربه بازیگرى خود را 
با فیلم سینمایى «خروج» ساخته ابراهیم حاتمى 
کیا پشت سر گذاشته است، درباره این فیلم بیان 
کرد: من تقریباً دو ماه و نیــم با این پروژه همراه 
بودم و البته هنوز هم چنــد نما از نقش من باقى 

مانده است که باید در تهران ضبط شود.
وى افزود: من بعد از سه سال دورى از بازیگرى، 
به فیلم «خروج» ابراهیم حاتمى کیا اضافه شدم 
و این هم بخاطر قصه و اعتمادى اســت که به 
کارگردانى او دارم. قطعاً هم منتظر یک فیلم خوب 

در این سینما باید باشید. فقیه اشاره کرد: «خروج» 
به شدت فیلم سخت و مشــکلى بود که قصه و 
مسئله اى به روز اجتماعى دارد و مطمئن باشید که 
کار خوبى هم تحویل مخاطب ما داده خواهد شد.
این بازیگر درباره دورى خود از تلویزیون و سینما 
عنوان کرد: بازیگرى حرفه و شغل من است اما 
واقعاً کارها ضعیف هســتند و نمى توانم خودم را 
مجاب به بازى در اینها کنم. بازیگر فیلم «ملک 
سلیمان» همچنین یادآور شــد: نمى توانم در 
فیلم و ســریالى بازى کنم که در شأن این مردم 
و فرهنگ ما نباشــد. مردم ما توقع دارند که کار 

خوب ببینند.  وى همچنین بــر ادبیات کهن و 
فرهنگ کشورمان اشاره و اضافه کرد: ادبیاتى در 
این فیلم و سریال ها گاه به کار مى بریم که رنگ 
و بویى از ادبیات ما نبرده اند. اى کاش مى رفتند 
و از بزرگان این ادبیات، برداشت ادبى مى کردند. 
دست از سر این تولیدات مسخره باید برداشت. به 
هر قیمتى مخاطب را خنداندن، درست نیست. 

هنر یعنى مفاهیم انسانى اما واقعاً کجاى برخى 
قصه هاى امروز تولیدات ما اشاره به این 

مفاهیم دارد؟ بنابراین این نقدها وارد
 است.

فیلم «دوزیست» ساخته جدید برزو نیک نژاد با بازى 
جواد عزتى و هادى حجازى فر راهى سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر مى شود. عوامل فیلم «دوزیست» 
در تالشند تا با اتمام هرچه سریع تر مراحل فنى، این 

فیلم را به جشنواره فجر امسال برسانند.
صفحه رسمى «خانه فیلم» با انتشار یک عکس خبر از 

حضور این فیلم در جشنواره فجر داد.
در حالى که ســعید خانى، تهیه کننده «دوزیســت» 
اعالم کرده بود در تــالش براى اکران این فیلم پیش 
از جشنواره فجر است اما ظاهراً با مهیا نشدن شرایط 
اکران «دوزیست» به جشــنواره فجر مى آید. شنیده 
مى شــود ســازندگان دوزیست فرم جشــنواره را پر 
کرده اند و به زودى با اتمام مراحل فنى نســخه اى از 

فیلم تحویل دفتر جشنواره خواهد شد.
فیلم قبلى نیک نژاد و خانى فیلم پر فروش «لونه زنبور» 
بود. «دوزیست» بر خالف فیلم قبلى کارگردان در ژانر 

اجتماعى است.
جواد عزتى، هادى حجازى فر، ستاره پسیانى، مجید 
نوروزى، الهام اخوان، پژمان جمشیدى، مانى حقیقى 
و سعیدپورصمیمى در فیلم «دوزیست» ایفاى نقش 
کرده اند. در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: 
«دوزیســته دیگه، نره زیر آب که، میره زیر دســت و 
پا له مى شــه...»  جواد عزتى و هادى حجازى فر که 
تجربه چندین همکارى مشترك با یکدیگر را دارند با 
فیلم هاى «دوزیست» و «آتاباى»  در سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت.

«لئوناردو دى کاپریو» به اتهامات شوکه کننده «جیر بالسانارو» رئیس جمهورى برزیل در صفحه 
اینستاگرامش واکنش نشان داد.

بالســانارو، رئیس جمهورى برزیل از دى کاپریو به دلیل ارائه کمک هاى مالى به سازمان هاى 
غیرانتفاعى که وى معتقد است در پشت برخى از آتش سوزى هاى جنگل هاى بارانى آمازون قرار 
دارند، انتقاد کرد. بالسانارو روز جمعه 29 نوامبر در جمع هواداران خود گفت: «دى کاپریو آدم 
خوبى است؟ نه او خوب نیست، پول هاى او آمازون را به آتش کشیده است. او گناهکار است، 
دى کاپریو با آتش زنندگان آمازون همدست است.» بالسانارو همچنین ستاره هالیوودى را 

متهم کرد که بخشى از یک کمپین بین المللى علیه برزیل است.
بالسانارو که از ابتداى سال میالدى به عنوان رئیس جمهور برزیل کار خود را آغاز کرده 
تاکنون بارها به صراحت دشمنى خود را با کمپین هاى بین المللى، سازمان ها و رهبران 
خارجى اعالم کرده که از دفاع از جنگل هاى آمازون و انتقاد از سیاست هاى او در قبال 

محیط زیست صحبت مى کنند.
سازمان محیط زیســتى دى کاپریو بعد از آنکه آتش سوزى بخش هاى عظیمى از 
جنگل هاى آمازون را در ماه هاى جوالى و آگوست نابود کرد و تبدیل به یک بحران 

بین المللى شد کمک پنج میلیون دالرى براى حمایت از آمازون، اختصاص داد.
بالسانارو این توضیحات را در پى حمله نیروهاى پلیس برزیل به اداره مرکزى دو 
گروه غیرانتفاعى در منطقه آمازون مطرح کرد. در این میان چندین آتش نشان 
داوطلب که خرابکارى را تکذیب کرده بودند نیز بازداشــت شدند، آنها البته در 
ادامه آزاد شدند. پلیس محلى گفته در حال تحقیق روى این افراد است. به گفته 
پلیس محلى، این اشخاص متهم هســتند که براى کسب سرمایه از طریق 

سازمان هاى غیرانتفاعى دست به آتش سوزى مى زدند.
«ادواردو»، فرزند رئیس جمهور برزیل نیز در صفحه توییتر خود دى کاپریو 
را به پرداخت 300 هــزار دالر به یک NGO  براى به آتش کشــیدن آمازون 

متهم کرد. 
در همین حال دى کاپریو در بیانیه اى که در روز شنبه 30 نوامبر در صفحه اینستاگرام خود 
منتشر کرده به این انتقادات واکنش نشان داده است. دى کاپریو در این بیانیه نوشته است: 
«در این برهه از بحران آمازون، من از مردم برزیل که براى حفظ میراث طبیعى و فرهنگى 
شان فعالیت مى کنند، حمایت مى کنم. آنها نمونه اى شگفت انگیز، تکان دهنده و فروتنانه 
از تعهد و اشتیاق مورد نیاز براى حفظ محیط زیست هستند. آینده این اکوسیستم هاى بدون 
جایگزین در خطر اســت و من افتخار مى کنم که در کنار گروه هایى که از آن محافظت 
مى کنند ایســتاده ام. ما در ســازمان هایى که مورد هدف قرار گرفته اند سرمایه گذارى 
نکرده ایم. (سازمان هایى که دولت برزیل به آنها اتهام آتش سوزى عمدى آمازون را وارد 

کرده است).»
دى کاپریو در پایان این بیانیه نوشته است: «من همچنان خودم را به حمایت از جوامع بومى 
برزیل، دولت  هاى محلى، دانشمندان، آموزگاران و مردم که بدون وقفه براى ایمن  سازى 

آمازون براى آینده همه برزیلى ها فعالیت مى کنند، متعهد مى دانم.»
اتهامات رئیس جمهور برزیل به دى کاپریو، طنزپردازان را هم وارد کارزار کرده است. یک 
برزیلى در اقدامى کنایه آمیز با ایجاد یک وبسایت انواع بحران ها در کشورهاى آمریکاى 
جنوبى را به ســتاره هاى هالیوودى نسبت داده اســت و «تام هنکس» را عامل مالیات 
سنگین، «پنه لوپه کروز» را عامل بیکارى، «جانى دپ» را عامل جنگل  زدایى و «کیت 

وینزلت» را عالم بحران آموزشى معرفى کرده است.

«لئوناردو دى کاپریو»به اتهامات
اینستاگرامش واکنش نشان داد.
بالســانارو، رئیس جمهورى برز
غغیغیرانتفاعىکه وى معتقد استد
دارند، انتقاد کرد. بالسانارو رو
خوبى است؟ نه او خوب نیس
دى کاپریو با آتش زنندگان
متهم کرد که بخشى از یک
بالسانارو که از ابتداى س

بارها به صراحت تاکنون
خارجى اعالم کرده ک

محیط زیست صحبت
سازمان محیط زیس
جنگلهاىآمازون
بین المللى شد کم
بالسانارو این تو
گروه غیرانتفاع
داوطلب که خر
ادامه آزاد شدن
پلیس محلى
سازمان هاى
«ادواردو»،
را به پرداخت

متهم کرد. 
د در همین حال دى کاپریو
منتشر کرده به این انتقادات
این برهه از بحران آما «در
شان فعالیت مى کنند، حم
از تعهد و اشتیاقمورد نیاز
جایگزین در خطر اســت
مى کنند ایســتاده ام. ما
نکرده ایم. (سازمان هایى

کرده است).»
دى کاپریو در پایان این بیا
برزیل، دولت  هاى محلى
آمازون براى آینده همه برز
اتهامات رئیسجمهور برزی
برزیلى در اقدامى کنایه آ

جنوبى را به ســتاره هاى
سنگین، «پنه لوپه کرو
وینزلت» را عالم بح

اتهام عجیب رئیس جمهور برزیل به هنرپیشه معروف هالیوود 
و پاسخ او

«دى کاپریو» آمازون را 
به آتش کشیده است؟!

سامان، یکى از خواننده هایى اســت که پس از سال ها فعالیت 
در خارج کشور، حدود شش ســال پیش به ایران بازگشت. این 
خواننده که آثار شنیده شده اى نظیر «شمعدونى ها» و «بهار» را 
خوانده، همزمان با بازگشــت به ایران کنسرتى در جزیره قشم 
برگزار کرد اما تا کنون پیگیر اخذ مجوزهاى الزم براى انتشار آثار 
و برگزارى اجراهایش بوده است. سامان در گفتگو با « موسیقى 
ما» جزئیــات روند فعالیت هایش و همچنین انتشــار آثارش را 

تشریح کرد.
سامان ابتدا درباره روند شروع فعالیت رسمى خود طى سال هاى 
اخیر گفت: من از نظر کار هنرى مشکلى نداشتم. همیشه به ایرانى 
بودن خودم افتخار کردم و همین موضوع من را به بازگشــت به 
کشور خودم سوق داد. حدود شش سال است که در ایران هستم. 

من برادرى ام را اثبات کرده ام و زمانش رسیده که انتشار کارهایم 
را شروع کنم. دو شب اجرا در جزیره قشم داشتیم و آقاى ساالر 
عقیلى و گروه سون هم حضور داشتند و یک شب هم به کنسرت 
من اختصاص داشت. وقتى به تهران برگشتم دو سال صبر کردم 
و سپس دنبال کارهاى ارشــاد رفتم. پروسه اى بود که باید طى 
مى شد و اکنون تمام شرایط براى انتشار کارها و فعالیت رسمى 

در ایران آماده است.
او سپس اعالم کرد: ما همیشه باید پیگیر کارهاى خودمان باشیم 
و اگر منتظر باشیم که کسى دنبال کارهایمان برود، هیچ چیز انجام 
نمى شود. از زمان ورودم به ایران، مسئوالن عزیز گفتند که باید 
چند سال بمانید تا ثابت کنید که قصد بازگشت به خارج را ندارید 
و سپس مى توانید از طریق وزارت ارشاد کارها را پیگیرى کنید. 

اکنون وقت شروع فرا رسیده است.
این خواننده درباره همکارانش در تولید قطعات هم گفت: کارهایى 
که من تولید کردم به صورت تک آهنگ بودند و همیشــه دوست 
داشتم که کارها به صورت قانونى منتشر شوند و آن زمان انگیزه 
قوى ترى دارم. اعتقاد دارم که کار بدون مجوز، زیرزمینى است 

و ارزشى ندارد چون هنرمند نمى تواند از آن درآمد داشته باشد.
او اعالم کرد: کارهایى که مردم با آنها خاطره دارند را اجرا مى کنیم. 
وظیفه ما و همه مســئوالن نظام این است که مردم را خوشحال 
کنیم. فعالیت یک هنرمند بخاطر مردم است و فکر نمى کنم براى 
اجراى کارها مشکلى باشد. ترانه ها براى بازبینى به وزارت ارشاد 
مى رود و فکر نمى کنم ترانه هاى من از نظر شوراى شعر مشکلى 

داشته باشد. موسیقى من هم فکر نمى کنم موردى داشته باشد.

گفتگو با خواننده آهنگ معروف
 «شمعدونى ها» درباره فعالیت رسمى او 
در ایران

سامان: برادرى ام را 
ثابت کرده ام

بازیگر سریال «سر دلبران»:

سریال «حکایت هاى کمال» 
تجربه بسیار سختى بود

همزمان با مشخص شدن زمان اکران فیلم 
ســینمایى «23 نفر» به کارگردانى مهدى 
جعفرى، از پوستر رسمى این فیلم رونمایى 

شد.
فیلم سینمایى «23 نفر» به کارگردانى مهدى 
جعفرى و تهیه کنندگــى مجتبى فرآورده از 
چهارشنبه 13 آذر ماه در سینماهاى سراسر 

کشور به اکران در خواهد آمد. 
این فیلم سینمایى موفق به دریافت سیمرغ 
بهترین فیلم از نگاه ملى جشنواره سى و هفتم 
فیلم فجر، پروانه زرین بهترین فیلم و بهترین 
کارگردانى از جشنواره فیلم کودك و  نوجوان 
اصفهان و فیلم برگزیده یونسکو در ایران شد. 
بنابراین گزارش، «23 نفر» به تهیه کنندگى 
مجتبى فرآورده، روایت گروهى از رزمندگان 
نوجوان ایرانى است که در جریان جنگ ایران 
و عراق در ســال 1361 به اسارت نیروهاى 

عراقى درآمدند.

فیلم پربازیگر «دوزیست» 
راهى جشنواره فجر مى شود

ســریال «وارش» با نام قبلى «بهترین 
ســال هاى زندگى ما»، ســریال جدید 
شبکه 3 سیماســت که با صداى ساالر 
عقیلى بــه زودى روى آنتن این شــبکه 
مى رود. ساالر عقیلى، خواننده سرشناس 
کشورمان به عنوان خواننده تیتراژ این سریال 
انتخاب شد و ترانه تیتراژ پایانى این سریال را 

مى خواند.
پخش تیزر سریال «وارش» به تازگى در 
شبکه 3 سیما آغاز شد و با نزدیک شدن 
به پایان مراحل فنى این ســریال به 
زودى جایگزین «فوق لیسانســه 

ها» در شبکه 3 سیما مى شود.
«وارش» بــه کارگردانــى 
احمــد کاورى، تهیه کنندگى 
و  تخشــید  محمودرضــا 
نویسندگى جابر قاسمعلى 
سریالى پر بازیگر است 
که در 34 قســمت 
روى آنتن شــبکه 3 

سیما مى رود.
در این سریال، بهنام تشکر، علیرضا جاللى تبار، هدایت 
هاشمى، برزو ارجمند، امیررضا دالورى، داریوش کاردان، 
شهرام قائدى، رامین راستاد، مهدى امینى خواه و... ایفاى 

نقش کرده اند.
در خالصه داستان سریال «وارش» آمده است: «یارمحمد 
براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال کشور مى رود 
تا شغل ماهیگیرى را پیشه کند. او که نمى داند ماهیگیرِى 
آن منطقه در سلطه گردنکشى به نام تراب است، به دریا 
مى زند و مقابل تــراب مى ایســتد. وارش بیوه جواد که 
ســال ها تراب در خیال ازدواج با اوست، با دیدن دالورى 
یارمحمد دل به او مى بنــدد و به تراب جواب رد مى دهد. 
تراب نقشه اى مى چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما 
اتفاقى که هیچکس انتظارش را نمى کشد، از راه رسیده و 

سرنوشت آدم ها را به هم پیوند مى زند.»
ســریال «وارش» یک درام تاریخى و عاشقانه است که 
یک اثر اقتباســى از رمان «مهاجران» نوشــته «هاوارد 
فاست»، نویســنده مطرح آمریکایى است که داستان آن 
از دهه 30 آغاز مى  شود و بعد از روایت پرفراز و نشیب به 

دهه حاضر مى رسد.

 بــر ادبیات کهن و
ضافه کرد: ادبیاتى در 
کار مى بریم که رنگ
. اى کاش مى رفتند
شت ادبى مى کردند.
خره باید برداشت. به
ندن، درست نیست.
 واقعاً کجاى برخى 

 اشاره به این 
قدها وارد

ســریال «وارش» با نام قبلى
ســال هاى زندگى ما»، ســر
3 سیماســت که با صد 3شبکه
عقیلى بــه زودى روى آنتن این
مى رود. ساالر عقیلى، خواننده
ا کشورمان به عنوان خواننده تیتراژ
انتخاب شد و ترانه تیتراژ پایانى این

مى خواند.
پخش تیزر سریال «وارش» به
3شبکه 3 سیما آغاز شد و با نزد
به پایان مراحل فنى این س
زودى جایگزین «فوق ل

3ها» در شبکه 3 سیما مى
«وارش» بــه کارگ
تهیه احمــد کاورى،
تخ محمودرضــا 
نویسندگى جابر
سریالى پر باز
که در 34

ش آنتن روى

ساالر عقیلى خواننده تیتراژ سریال «وارش» شد

اکران فیلم برگزیده جشنواره اصفهان
 از روز چهارشنبه 

شــهرام عبدلى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره آخرین 
فعالیت هــاى خود در عرصــه بازیگرى گفــت: در حال حاضر 
مشغول بازى در تله فیلم «قالب» به کارگردانى مهدى حیدرى 
و تهیه کنندگى مصطفى علمى فرد هستم و همچنین در سریال 
«حکایت هاى کمال» به کارگردانى قــدرت ا... صلح میرزایى 
و تهیه کنندگى محســن شــایان فر به ایفاى نقش پرداخته ام 
که هر شــب ســاعت 21 و 30 دقیقه از شــبکه 2 سیما پخش 

مى شود.
عبدلى درباره ســریال «حکایت هاى کمال» اظهار کرد : سریال 
«حکایت هاى کمال» با روایتى از دهه 40 قرار اســت در 150 
قسمت براساس 150 داســتان از کتاب «حکایت هاى کمال» 
نوشــته محمد میرکیانى باشــد که در چند فــاز تصویربردارى 
مى شود، فاز نخست این سریال براى 31 قسمت نگاشته شده و 

قسمت هاى دیگر براى فاز دوم در نظرگرفته شده است.
عبدلى در خصوص قصه سریال «حکایت هاى کمال» اذعان کرد: 
سریال «حکایت هاى کمال» قصه هاى شیرینى دارد و مربوط به 
مقطع تاریخى اواخر دوره پهلوى اول است که شخصیت اصلى 
آن یک پســربچه محصل به نام «کمال» با بــازى محمدرضا 
شیرخانلو اســت، فضاى ســریال حول «کمال» و اهالى محل 
زندگى او مى چرخد و بنده در این سریال نقش «سورچى» را ایفا 

مى کنم.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون عنوان کرد: بخشــى از ضبط 
ســکانس هاى من و ســایر بازیگران باقى مانده است اما هنوز 

دستمزد هاى عوامل پرداخت نشده است.
عبدلى درباره سختى هاى فیلمبردارى ســریال «حکایت هاى 
کمال» اذعان کرد: فیلمبردارى سریال «حکایت هاى کمال» در 
اوج گرما صورت گرفت و چون کار تاریخى بود لباس ها متناسب 
آن زمان بود به همین دلیل شــرایط را از لحاظ فیزیکى براى ما 

سخت مى کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره تجربه بازى در آثار تاریخى 
خاطرنشــان کرد: تجربه نقش هاى تاریخــى اینچنینى را زیاد

 داشــته ام  اما نقش «ســورچى» را تا به امــروز تجربه نکرده 
بودم.

دست از سر این تولیدات 
مسخره بردارید

نویسنده فصل هاى 2 و 3 سریال «پایتخت» گفت: دو سه جلسه 
براى مذاکره به دفتر تهیه کننده رفتم و در جریان قصه قرار گرفتم 
اما طرفین یکسرى شرایط مادى و معنوى داشتند که بعد از چند بار 
مذاکره به توافق نرسیدیم. حسن وارسته گفت: من و مرحوم خشایار 
الوند از افرادى بودیم که در بیشتر فصل هاى «پایتخت» حضور 
داشتیم. وى با اشاره به همکارى به عنوان نویسنده با گروه تولید 
«پایتخت» ادامه داد: براى نگارش فصل هاى 5 و 6 تماس هاى 
متعددى از سمت گروه براى شروع همکارى داشتم. طبیعتاً سرعت 
من و خشــایار در نگارش این نوع ســریال ها باالتر بود و لحن و 

شخصیت ها را نیز به خوبى مى شناختیم. نویسنده سریال «بچه 
مهندس» در ادامه افزود: براى نگارش فصل 5 به دالیلى نتوانستم 
گروه را همراهى کنم اما براى فصل ششم ُمجابم کردند که به گروه 
نگارش این سریال اضافه شوم. وارسته در ادامه بیان کرد: حتى دو 
سه جلسه هم رفتم و در جریان قصه قرار گرفتم اما طرفین یکسرى 
شرایط مادى و معنوى داشتند که بعد از دو سه بار مذاکره به توافق 

نرسیدیم و همکارى مجدد ما با گروه «پایتخت» شکل نگرفت. 
به گزارش «فارس»، فصل شش سریال «پایتخت» به نویسندگى 
آرش عباسى در مرحله پیش تولید قرار دارد و به تازگى گروه تولید 

به همراه بازیگران اصلى به شیرگاه مازندران رفته اند. همچنین تا 
به حال هفت قسمت از این سریال به نگارش درآمده است. مرحوم 
خشایار الوند، حسن وارسته، کورش نریمانى و امیر حسین صادقى 
از نویسنده هایى بودند که در این شش فصل قصه هاى «پایتخت» 
را به نگارش درآوردند.  محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، 
هومن حاجى عبداللهى، نســرین نصرتى، مهران احمدى، سارا و 
نیکا فرقانى اصل از بازیگرانى هستند که در فصل جدید این سریال 
حضور دارند. یکى از بازیگرانى که در فصل جدید «پایتخت»  حضور 

ندارد علیرضا خمسه است.

جدایى یکى از نویسندگان «پایتخت» از گروه
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امید نورافکن بود که با شــوتى با پاى غیرتخصصى همه چیز را در مهمترین نبرد 
هفته دوازدهم تغییر داد ولى شــاید در آینده این گل تحت تأثیر جشن شادى امید 

قرار بگیرد.
 امید نورافکن از زمان پیوستن به سپاهان شیوه محتاطانه ترى در صحبت هایش در 
پیش گرفته؛ او حاال در یکى از پرافتخارترین تیم هاى لیگ برتر بازى مى کند و تمام 

توانایى هایش را وقف این تیم کرده است.
پیوستن نورافکن به سپاهان که در نیم فصل دوم فصل گذشته از بلژیک به استقالل 
بازگشت و براى تیم شفر و فرهاد مجیدى بازى کرد، مورد انتظار و عالقه هواداران 
استقالل نبود و به همین دلیل کاپیتان تیم ملى امید که بنا به شرایط فوتبال حرفه اى 
در نهایت سر از سپاهان و تیم قلعه نویى درآورد، سعى کرده در این مدت با احترام در 
مورد تیم سابقش و همینطور هوادارانش صحبت کند و در اصفهان هم اینقدر خوب 

کار کرده که محبوب هواداران شده باشد و یکى از 11 بازیکن اصلى تیم سپاهان.
شاید به همین دلیل بود که نورافکن پس از گلزنى در وقت هاى اضافى مقابل تیم 
ســابقش و قطع کردن روند پیروزى هاى این تیم، ابتدا با تمام وجود شادى کرد و 
سپس وقتى بازیکنان یکى یکى حلقه شادى اى که درمرکزش امید نورافکن و قلعه 

نویى قرار داشتند را ترك کردند، او تصمیم عجیب خود را عملى کرد.
معموًال بازیکنان وقتى مقابل تیم هاى سابقشان بازى مى کنند و گل مى زنند، شادى 
نکردن را براى اداى احترام به هواداران مى پذیرند ولى امید نورافکن که در اوج جوانى 
بازیکن با تجربه اى به شــمار مى رود و رهبر تیم ملى امید ایران هم هست پس از 
فاصله گرفتن از قلعه نویى به سمت ضلع شمال غربى استادیوم رفت؛ یعنى جایى 

که هواداران استقالل نشسته بودند. نورافکن رفته رفته قدم هایش را آهسته تر و
 آهسته تر کرد و سپس رو به روى نرده هاى جایگاه هواداران مغموم استقالل سرجاى 
خود ایستاد و چند ثانیه به آنها تعظیم کرد تا نشان دهد که آنها را فراموش نکرده است.

امیرقلعه نویى در کنفرانس خبرى پس از پایان بــازى، ضمن گالیه از رفتار چند 
بازیکن استقالل و نحوه برخورد آنها با هواداران سپاهان، از نورافکن تمجید کرد، با 
وجود این، هواداران هر دو تیم استقالل و سپاهان چنین عقیده اى ندارند؛ هواداران 
اســتقالل نورافکن را به دلیل برپایى شــادى گل مقابل تیم محبوبشان مؤاخذه 
مى کنند و طرفداران سپاهان هم مى خواهند که تمام حواس بازیکنانشان معطوف 

به تیم خودى باشد.
امید نورافکن اما تازه کیلومترهاى ابتدایى مســیر حرفه اى خود در فوتبال را آغاز 
کرده؛ او همین حاال و در 21 سالگى به عنوان معتمدترین بازیکن تیم ملى امید به 
شمار مى رود و در سپاهان هم به خوبى نقش خودش را پیدا کرده است، تا حدس 
زدن این نکته که آینده درخشانى پیش روى او قرار دارد، کار سختى نباشد؛ حاال چه 
در سپاهان، چه در بازگشت به بلژیک و بازى براى شالروآ، چه تیم هاى سرشناس تر 

اروپایى و در نهایت چه در استقالل که از آنجا به فوتبال ایران معرفى شد.

امید با تعظیم درخواست عفو کرد

سرمربى تیم ملى امید حتمًا یکى از خوشحال ترین افراد بعد از دیدار تیم هاى ســپاهان و استقالل بود. هرچند تا چند 
هفته پیش همه نگران شــرایط تیم ملى امید بودند اما هرچه به مرحله نهایى مســابقات مقدماتى المپیک نزدیک تر 
مى شویم، دالیل بیشترى براى امیدوارى به تیم امید پدیدار مى شود. در بازى سپاهان-استقالل، دو بازیکن تیم ملى امید از 
بهترین هاى میدان بودند. قائدى یک سوپرگل براى استقالل زد، یک پاس گل داد و در جریان بازى نقش مؤثرى در فاز 
حمله داشت. نورافکن هم گل تساوى سپاهان را در آخرین لحظات بازى به ثمر رساند و در تیم صدرنشین لیگ، همچنان 
یکى از لیدرهاى خط میانى است. در همین بازى عارف غالمى هم از مهره هاى مؤثر استقالل بود که قرار است در تیم امید 
هم از عناصر قابل اتکا براى حمید استیلى باشد. البته غالمى در مقطع فعلى هنوز در لیست تیم امید حضور ندارد و احتمال 
دارد مجدداً به تیم اضافه شود.پس از برگزارى بازى بزرگ اصفهان، قطعاً یکى از خوشحال ترین شخصیت هاى فوتبال 
ایران حمید استیلى سرمربى تیم ملى امید ایران است که کم کم براى یکى از چالش هاى بزرگ زندگى حرفه اى خودش 
آماده مى شود و درخشش بازیکنانى مثل غالمى و قائدى و نورافکن در تیم هاى برتر لیگ براى استیلى، دستیارانش و البته 

کل جامعه فوتبال ایران امیدوارکننده است.

برو حالشو ببر حمید خان!

مهاجم ریز نقش استقالل ملقب به «باشو» در بازى با سپاهان 
یک بار دیگر نشان داد چقدر این روزها آماده است.  
شاید تا قبل از شروع فصل کسى تصور نمى کرد که 
مهدى قائدى ستاره اســتقالل در لیگ نوزدهم 
بشــود اما این بازیکن با تکنیک نــاب خود تمام 

معادالت آبى ها را تغییر داده است.
 قائــدى در بازى بزرگ نقش جهان در شــرایطى رو 

به روى ســپاهان با تجربه قرار گرفت که خیلى ها فکر 
مى کردند او روز سختى برابر مدافعان این تیم دارد، او در این بازى 
گل اول را با یک والى زیبا زد و پاس گل دوم را از روى نقطه کرنر به 
دیاباته داد تا شب فوق العاده خود را تکمیل کند.  نکته مهم اینکه 
قائدى در دو بازى پشت سر هم موفق شده دو گل و دو پاس گل 

به نام خود ثبت کند تا نشان بدهد چقدر این روزها آماده است.

چقدر خوبه «باشو»

 دروازه بان جوان تیم ذوب آهن که سومین دروازه بان این تیم در فصل جارى است، در چهارمین بارى که به میدان رفت 
سومین کلین شیت خود را ثبت کرد.

تقابل نفت مسجد سلیمان و ذوب آهن از هفته دوازدهم لیگ برتر با تســاوى بدون گل به پایان رسید تا امتیاز بازى به 
صورت مساوى بین دو تیم تقسیم شود. در این بازى علیرضا منصوریان بار دیگر از معراج اسماعیلى دروازه بان جوان و ملى 
پوش امید تیمش در ترکیب اصلى استفاده کرد و این ملى پوش جوان بار دیگر به اعتماد سرمربى تیمش پاسخ مثبت داد.

اسماعیلى در حالى در این بازى براى سومین بار در چهار هفته اخیر موفق به ثبت کلین شیت شد که یک پنالتى هم از تیم 
نفت مسجد سلیمان مهار کرد. این دروازه بان جوان از هفته نهم وارد ترکیب ذوب آهن شد و در چهار بازى مقابل شاهین 
بوشهر، ماشین سازى تبریز، فوالد خوزستان و نفت مسجد سلیمان بازى کرد که تنها مقابل ماشین سازى دو بار دروازه اش 

باز شد و مقابل شاهین بوشهر، فوالد خوزستان و نفت مسجد سلیمان دروازه اش را بسته نگه داشت.
در چهار بازى اخیر ذوب آهن از اسماعیلى درون دروازه استفاده شده، سبزپوشان دو پیروزى، یک تساوى و یک شکست 

در کارنامه شان ثبت شده و از مجموع 12 امتیاز توانسته اند 7 امتیاز کسب کنند.

گلى به جمال معراج

بر اساس اعالم کارشناس داورى برنامه «شب هاى فوتبالى» گل دوم تیم سپاهان در بازى با استقالل آفساید بوده است.
قبل از اینکه ضربه ایستگاهى بلند از سوى بازیکن تیم سپاهان زده شود کى روش استنلى چند سانتیمترى از آخرین مدافع 
استقالل جلوتر بوده، اما به توپ ضربه مى زند و توپ در فعل و انفعال به امید نورافکن مى رسد و در نهایت دروازه استقالل 

را با ضربه بغل پا باز مى کند و بازى به تساوى 2 بر 2 کشیده مى شود.
به زعم حسین عسگرى بعد از ضربه خطا کمک داور باید توپ را به دقت دنبال مى کرده و جایى که دید توپ به کى روش 
استنلى رسید باید پرچم آفساید را باال مى برد. در این بازى اشتباهات داورى بیشتر به ضرر استقالل بوده است. جدا از این 
گل که در موقعیت آفساید به ثمر رسید داور هند کى روش استنلى را هم ندید! این بازى پر افت و خیز در نهایت با نتیجه 

مساوى 2 بر 2 پایان یافت. باشگاه سپاهان به هند کى روش استنلى اذعان کرد و به این نکته 
اشاره کرد که اى کاش داور این پنالتى را به سود استقالل مى گرفت. سپاهانى ها هنوز در 
مورد گل آفساید اظهار نظرى نکرده اند و البته بر این عقیده اند داور یک پنالتى هم باید 
به سود آنها مى گرفت که حسین عسگرى در این باره گفته اگر خطایى هم بوده بیرون 

از محوطه جریمه بوده است.

به گل دوم سپاهان هم گیر دادند

باشگاه الهالل عالوه بر جام جهانى باشگاه ها 
در سال 2020، در جام جهانى سال آینده نیز 

شرکت خواهد کرد.
جام جهانى باشگاه ها ماه آینده در کشور قطر 
برگزار خواهد شــد. الهالل به عنوان قهرمان 
آسیا و السد در قامت نماینده تیم میزبان از قاره 

کهن در این رقابت ها حاضر خواهند بود.
اما نکته اى که به صورت رسمى اعالم شد 
این است که الهالل عالوه بر سال 2020، در 
جام جهانى بعدى نیز حضور خواهد داشت. 
ســال آینده این تورنمنت براى اولین بار با 
حضور 24 تیم برگزار خواهد شــد و تیم آبى 
پوش ریاض هم بــراى دو دوره متوالى در آن 

بازى مى کند.
تاکنون هیــچ تیمى از فوتبال آســیا قهرمان 
جام جهانى باشگاه ها نشده است. از این پس، 
قهرمان آسیا دو دوره متوالى جواز بازى در جام 

جهانى را خواهد داشت.

الهالل
 در 2 جام جهانى

بازیکن تیم فوتبال استقالل گفت: فکر مى کنم داور با من مشکل 
داشته باشد نه استقالل.

 سیاوش یزدانى در مورد تســاوى 2 بر 2 استقالل مقابل سپاهان و 
همچنین درباره مصدومیتش اظهار کرد: فعًال مشخص نیست اما 
 MRI احساس مى کنم همسترینگم آسیب دیده باشد، به زودى

مى گیرم.
وى درباره پنالتى استقالل گفت: پنالتى واقعاً واضح بود، فکر مى کنم 

داور با من مشکل داشته باشد نه استقالل. زاهدى فر سال گذشته در 
نیمه نهایى جام حذفى هم همین رفتار را کرد و حاال هم اینطور. بازى 
کامًال دست ما بود و سوار بر بازى بودیم اما متأسفانه نشد برنده شویم.

بازیکن تیم فوتبال استقالل درباره درگیرى هاى داخل زمین در دیدار 
مقابل سپاهان، تصریح کرد: ما بازیکنان بیرون زمین با هم رفاقت 
داریم و درون زمین رقابت. من قلبًا عاشــق سپاهان هستم و فکر 
نمى کردم روزى مقابل این تیم بازى کنم؛ حس و حال خاصى داشتم. 
همه مى دانند من سپاهان را دوست دارم اما پیراهن استقالل را بر تن 

داشتم و با تمام وجودم براى استقالل بازى کردم.
یزدانى درباره اعتقاد بازیکنان سپاهان به خطاى پنالتى روى بازیکن 

این تیم، تأکید کرد: روى نیمکت بودم و این صحنه را ندیدم اما پنالتى 
استقالل کامًال مشخص و واضح بود.

بازیکن تیم فوتبال استقالل درباره تحریک تماشاگران 
ســپاهان توســط 
عــارف غالمى، 
خاطر نشان کرد: 
من ندیدم عارف 

چــکار کــرد، اگر 
هواداران را تحریک کرده 

باشد کار بدى انجام داده است.

: روى نیمکت بودم و این صحنه را ندیدم اما پنالتىتحریک کار بدیه!
شخص و واضح بود.

 استقالل درباره تحریک تماشاگران 
ط

گر
ک کرده 

م داده است.

آخرین گلى که پیام نیازمند در جریان بازى دریافت کرده 
بود، ضربه سر رضا اسدى در دقیقه 22 دیدار هفته بیست و 

ششم لیگ هجدهم برابر سایپا بود.
 اینکه پیام نیازمند کلین شــیت کند و سپاهان دروازه اش 
بسته بماند، عادت شــاگردان قلعه نویى شده بود، تا اینکه 
آنها بار دیگر در خانه از اســتقالل میزبانى کردند. ســال 
گذشته یکى از شکســت هاى تلخ سپاهان در هفته هاى 
پایانى مقابل اســتقالل تهران و با گل دقیقه 97 پاتوسى 

رقم خورد. سپاهان پس از آن بازى موفق شد با نتیجه 5 بر 
2 سایپا را شکست دهد و در واقع گل رضا اسدى، بازیکن 
فعلى تراکتور که با ضربه سر از روى یک کرنر در دقیقه 22 
به دست آمد، منهاى گل از روى نقطه پنالتى، آخرین گلى 
بود که امیرقلعه نویى و شاگردانش در لیگ برتر تا گل دقیقه 

57 مهدى قائدى دریافت کرده بودند.
نیازمند در همان دیدار برابر سایپا در دقیقه 66 هم از روى 
نقطه پنالتى دروازه اش باز شــد و در مقابل شــهر خودرو 

(پدیده سابق) هم این اتفاق در دقیقه 5 برایش رخ داد.

سریال باز شدن دروازه نیازمند تا دیدار برابر پارس هم ادامه 
پیدا کرد و در آن مسابقه بود که دروازه بان 24 ساله سپاهان 
یکى از تلخ ترین گل هاى تاریــخ دوران حرفه اى اش را 
دریافت کرد و طلســم گل نخوردن هایش از 940 دقیقه 
فراتر نرفت؛ هر چند با همین رکورد هم سبقت گرفتن از او 

کار ساده اى نخواهد بود.
پیام نیازمند که عملکردش تحسین همگان را در پى داشته 
و به عضو ثابت تیم ملى هم تبدیل شده، در بازى اخیر هر 
چقدر سعى کرد نتوانست از حفظ رکورد گل نخوردن هایش 

در جریان بازى دفاع کند و با دو ضربه غیرقابل پیش بینى 
مهدى قائدى و شــیخ دیاباته دروازه اش را باز شده دید تا 
دروازه او هم مانند سایر دروازه بان هاى لیگ فعًال و تا اطالع 
ثانوى از وضعیت غیرقابل دسترس خارج شود. سپاهان در 
پایان هفته دوازدهم رقابت ها، تنها ســه بار دروازه اش باز 
شده که دو مرتبه مقابل شاگردان استراماچونى، سرمربى 

لیگ بوده و یک بار هم تهاجمى ترین تیم 
نورى این مهم رخ با پنالتى محمد 

داده است.

و ناگهان پیام نقره داغ شد

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 98/09/23 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد

تلفن: 03152631711 و 03152636118 
توضیحات: (اجاره کیوسک هایى که با مساحت بیش از 6 مترمربع به عنوان اغذیه فروشى، تنقالتى و میوه فروشى استفاده مى گردد تا 10 درصد قابل افزایش 

مى باشد)

آگهى مزایده عمومى

سرپرست سازمان- حسین ایزدى

نوبت دوم

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص نگهبانى پارکینگ ها و 1
بازارهاى سطح شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15300/000500/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 2
تنقالت فروشى در میادین اصلى و ورودى شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/151/620/0002/700/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 3
تنقالت فروشى در حاشیه و مجاور بلوارهاى اصلى شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/151/080/0001/800/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 4
تنقالت فروشى داخل محالت شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15510/000850/000

اجاره مکان جهت نصب کیوسک یا کانکس مختص اغذیه فروشى و 5
تنقالت فروشى پارکینگ دارى مستقر در پارکینگ هاى سطح شهر فوالدشهر

مزایده
نوبت اول

5/97/2320
97/11/15780/000/1/300/000

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر 
را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

م الف: 670635
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 آماده است.
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قالل مى گرفت. سپاهانى ها هنوز در 
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ره گفته اگرخطایى هم بوده بیرون
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تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 139821702023004629- 98/9/3 چون تحدید حدود ششــدانگ باقیمانده 
پالك 1593 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد رفیعى فرزند 
رحمت اله در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. در ضمن مقدار سى و نه حبه و هشتصد و شصت و یک- نه 
هزار و سیصد و بیست و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك مذکور به شهردارى 
اصفهان منتقل شــده و بقیه به مالک  فوق الذکر منتقل که شهردارى اصفهان بموجب نامه 
1/98/295- 98/1/26 اعالم نموده نسبت به سهم خود که کال در مسیر قرار گرفته مالکیتى 
ندارد. تاریخ انتشار: 98/9/11 م الف: 670891 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکز اصفهان /9/224
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139885602210003592- 98/9/4 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1181  
ـــ 98/6/23 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب 
ساختمان بصورت انبار شماره 99/240 مجزى شــده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در 
مالکیت خانم اقدس خلیل زادگان فرزند حسین مســتقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه 
تحدید حدود میباشد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز: 4شنبه مورخه: 1398/10/4 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض 
طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره، ظرف یکماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این 
واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 
1398/9/11 م الف: 674605 ناصر صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /9/225
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139885602210003591- 98/9/4 نظر به اینکه به موجب راى شماره 1182 
ـــ 98/6/23 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب 
ساختمان بصورت انبار لوازم پزشکى شماره 99/239 مجزى شده از 99 اصلى بخش 6 ثبت 
اصفهان در مالکیت خانم اقدس خلیل زادگان فرزند حسین مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد 
سابقه تحدید حدود میباشد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز: 4شــنبه مورخه: 1398/10/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ 
و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را بــا رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1398/9/11 م الف: 674599 ناصر  صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /9/226
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002120000054/1 شماره بایگانى پرونده: 9800083 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802120000025 تاریخ صدور: 1398/08/04 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 
139804002120000054- بدینوسیله به آقاى ابراهیم کریمى راد فرزند حسین بشماره 
شناســنامه 2143 متولد 1333/6/2 داراى کد ملى 5418849611 ساکن دیزیچه بدهکار 
پرونده کالسه 139804002120000054/1 که بدلیل ناقص بودن آدرس متن سند ابالغ 
اجرائیه امکان پذیر نبوده و همچنین طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس اعالمى بستانکار نیز 
ابالغ واقعى اجرائیه میسر نگردیده است، ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شماره 5399- 
1355/12/21 تنظیمى دفترخانه شماره 134 پیربکران بین شما و خانم رضوان سلیمانى مبلغ 
دویست هزار ریال وجه نقد و مقدار 15 مثقال طالى ساخته شده 18 عیار بابت مهریه به نرخ 
روز بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
م الف: 676581 محسن اسماعیل زاده- مسئول وا حد اجراى اسناد رسمى فالورجان /9/227

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003003566/1 شماره بایگانى پرونده: 9805014/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000449 تاریخ صدور: 1398/09/05 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003566: بدینوســیله به آقاى احمد سبزعلى فرزند مرتضى به 
شماره شناسناه 882 و شماره ملى 1090605919 متولد 1354/06/18  به نشانى مندرج در 
متن ســند اصفهان کاوه روبروى ترمینال کاوه کوچه گلستان کدپستى 8193747416 که 
برابر گزارش مأمور پست به علت عدم شناسائى نشانى ابالغ اجرائیه به نامبرده میسر نگردیده 
است ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 1978/307092 مورخ 1398/06/20 عهده 
بانک تجارت شعبه کاوه اصفهان مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل طلب به آقاى اسماعیل 
کثیرى دولت آبادى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139804002003003566 
و شماره بایگانى 9805014 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از 
تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 674504 قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/228
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139604002003001871/1 شماره بایگانى پرونده: 9603407/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000444 تاریخ صدور: 1398/09/04 به آقاى قاســم 
عسگرى فرزند نصرت اله به شــماره ملى 2971744698 به نشانى اصفهان خیابان باهنر 
کوچه 37 کوچه شهید شیرانى بن بست متین 3 سمت راست کدپستى 81937345 که برابر 
گزارش مأمور مربوطه آدرس فوق شناسائى نگردیده است در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
فوق ابالغ میگردد، به موجب گزارش مورخ 98/02/08 کارشناس رسمى دادگسترى، تمامت 
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى فرعى: 642 از پالك اصلى یک در بخش: 14 
ثبت اصفهان متعلق به شما به مبلغ 11/229/166/666 ریال ارزیابى گردیده.  لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ بیست 
و پنج میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 674416 
قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/229
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139604002003001871/1 شماره بایگانى پرونده: 9603407/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000438 تاریخ صدور: 1398/09/03 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87 پرونده شماره: بدینوسیله به آقاى قاسم عســگرى فرزند نصرت اله به شماره ملى 
2971744698 به نشانى اصفهان خیابان باهنر کوچه 37 کوچه شهید شیرانى بن بست متین 
3 سمت راست کدپستى 81937345 که برابر مأمور مربوطه آدرس فوق شناسائى نگردیده 
است ابالغ مى گردد تمامت دو ممیز پنج دهم دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 
642 فرعى از 1 اصلى بخش 14 متعلق به شما در قبال طلب خانم زینب کاظمى  و 5٪ اجرائى 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود ضمنًا هرگونه 
نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود. در 
ضمن این اگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر گردیده است. م 

الف: 674421 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/230
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139604002003000612/1 شماره بایگانى پرونده: 9601260/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000443 تاریخ صدور: 1398/09/04 اخطار ماده 101-  به 
آقاى قاسم عسگرى فرزند نصرت اله به شماره ملى 2971744698 به نشانى اصفهان خیابان 
باهنر کوچه 37 کوچه شهید شیرانى بن بست متین 3 سمت راست کدپستى 81937345 که 
برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس فوق شناسائى نگردیده است در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه فوق ابالغ میگردد، به موجب گزارش مورخ 98/02/08 کارشناس رسمى دادگسترى، 
تمامت دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى فرعى: 642 از پالك اصلى یک در 
بخش: 14 ثبت اصفهان متعلق به شما به مبلغ 11/229/166/666 ریال ارزیابى گردیده، لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م 

الف: 674397 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/231
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139604002003000612/1 شماره بایگانى پرونده: 9601260/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000437  تاریخ صدور: 1398/09/03 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87 پرونده شماره: بدینوسیله به آقاى قاسم عســگرى فرزند نصرت اله به شماره ملى 
2971744698 به نشانى اصفهان خیابان باهنر کوچه 37 کوچه شهید شیرانى بن بست متین 
3 سمت راست کدپستى 8193734574 که برابر مأمور مربوطه آدرس فوق شناسائى نگردیده 
اســت ابالغ مى گردد تمامت دو ممیز پنج دهم دانگ از ششــدانگ عرصه و اعیان پالك 
شماره 642 فرعى از 1 اصلى بخش 14 متعلق به شما در قبال طلب آقاى جواد اسماعیلى و 
5٪ اجرائى بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود 
ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشــت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمیشود. در ضمن این اگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر 
گردیده است. م الف: 674401 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/232

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602210002832 تاریخ ارســال نامه: 1398/07/28 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 22162 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 55428 در صفحه 426 دفتر 232 بشماره سند دفترچه اى 687473- بنام دولت 
جمهورى اسالمى ایران سابقه ثبت داشته است، ســپس مع الواسطه بموجب اسناد انتقال 
27939 و 27602 مــورخ  1386/10/19 و 1386/09/21 دفترخانه 110 اصفهان به آقاى 
مسعود صبرجو و خانم شهال حیدریان بالسویه هر کدام سه دانگ انتقال داده است که مالک 
با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 38792 
مورخه 1398/06/12 به گواهى دفترخانه 110 اصفهان (بهارستان) رسیده مدعى است که 
سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است، لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 676415 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى/9/233
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139860302177000634 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
صادقى علویجه  فرزند میرزا بابا بشماره شناسنامه 40نجف آباد و شماره ملى 1092023429 
در ششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 80/90 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى  خانم بیگم الحسینى 

الموسوى و آقاى مسیب پور جم علویجه محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 139860302177000636 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرشته 
سلیمانى نیا فرزند حسن بشماره شناسنامه 1826نجف آباد و شماره ملى 1091368937 در 
ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك 4708 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 103/8 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  آقاى احمد رضا باقرى علویجه 

محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 139860302177000635 مورخه 1398/08/11هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم 
ابراهیمى علویجه فرزند احمد بشماره شناسنامه 2 نجف آباد و شماره ملى 1091940071 
در ششــدانگ یکبابخانه  قســمتى از پالك 513 فرعى واقع درعلویجه 1اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 418/05مترمربع انتقالى از مالک رسمى  خانم معصومه عزیزیان 
اصفهانى و حســین کریمى علویجه و احمد ابراهیمى علویجه و خانم خورشــید ابراهیمى 

علویجه و خانم کلثوم ابراهیمى علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1398/09/11 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/09/27- 667923/م الف سید روح اله موسوى- کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /9/236 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه : 139885602007003310 – تاریخ 1398/09/03 – خانم شهال گودرزیان 
خوزانى فرزند حسین به  استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى هستند که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به پالك ثبتى 1132 فرعى از 24 اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان به شماره 
سریال 009699 -94/الف که در صفحه 254 دفتر 460 امالك ذیل شماره 71318 به نام 
نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تســلیم گردیده و سپس مفقود شده است بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 

آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 675271- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت امالك 

فالورجان/ 9/238 
اخطار اجرایى

 مشخصات محکوم علیه 1- محمد بهرامپور فرزند شامحمد مجهول المکان - مشخصات 
محکوم له محسن قاسمى فالورجانى فرزند جعفر شــغل آزاد به نشانى فالورجان خیابان 
فردوسى روبروى اداره درایى پالك 313- به موجب رأى شــماره 427 تاریخ 98/05/12 
حوزه چهارم فالورجان شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است متضامنا به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت مبلغ 1/640/000 ریال معادل یکصد و شــصت و چهار هزار تومان بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر تادیه در حق محکوم له از تاریخ سررسید چک 91/12/02 تا زمان 
اجراى حکم پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت .  34 قانون اجراى احکام 
همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم اســت ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریح اعالم نماید .  م الف 676702 دفتر شعبه شوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان/ 9/239 
ابالغ رأى

کالسه پرونده 98/319 شماره دادنامه 98/06/13/613 تاریخ رسیدگى مرجع رسیدگى شعبه 
5 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان اکبر اخترشناس نشانى فالورجان کافشان خیابان 
اصلى خیابان گلزارشهدا منزل استیجارى حاج حیدر احمدى خوانده: 1-  محمود رستم پور 
نشانى کلیشاد و سودرجان سرخیابان آغچه بدى کوى تالش روبروى کارواش زمانى منزل 
محمود رستم پور 2- سید عباس موسوى بیدله لردگانگان آلونه خواسته تقاضاى صدور حکم 
شایسته مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى پیکان به شماره 
انتظامى 721 س 67 ایران 81 به احتساب خسارات وارده و هزینه هاى دادرسى -گردشکار 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید . راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى اکبر اخترشناس به طرفیت 1- محمود 
رستم پور 2- سید عباس موسوى بیدله به خواسته تقاضاى صدور حکم شایسته مبنى بر الزام 
خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى پیکان به شماره انتظامى 721 س 67 
ایران 81 به احتساب خسارات وارد هزینه هاى دادرسى با توجه به بررسى محتویات پرونده 
فتوکپى قولنامه اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى 
در جلسه شورا حضور پیدا نموده اند و دفاعى که موید برائت ذمه خویش باشد ارائه نکرده اند 
و با توجه به استعالم انجام گرفته سند و مدارك ماشین به نام خوانده ردیف دوم مى باشد لذا 
شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد مواد 237 و 362 قانون 
مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى راى به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى پیکان به شماره انتظامى 
721 س 67 ایران 81 به نام خواهان صادر و اعالم مى نماید و خوانده ردیف دوم را محکوم 
به پرداخت مبلغ 655/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبردرحق خواهان صادر مى نماید و 
در خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوى صادر مى نماید راى صادر غیابى و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا مى باشد. م الف: 676339 قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه پنجم فالورجان/ 9/240 
ابالغ رأى

به تاریخ در وقت مقرر در جلســه دادرسى شعبه 4 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان به تصدى امضا کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 98/ 348 شورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید و 
شورا در خصوص دعوى آقاى محسن قاسمى به طرفیت 1- هادى کریمى 2-  الهام کریمى 
3-  شادى کریمى 4- عفت عشــقى 5- عبدالقیوم رحیمى 6-  محمد صالحى به خواسته 
مطالبه مبلــغ 175/000/000 ریال وجه یک فقره حواله به شــماره 420778 عهده قرض 
الحسنه رفاه و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان هزینه 
گواهى حصر وراثت به انضمام کلیه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق حواله و این که خوانندگان دلیلى مبنى بر پرداخت 
دین ارائه نموده اند و با توجه به وجود الشه چک در ید خواهان دعوا خواهان را وارد دانسته 
مســتند به مواد 307 الى 133 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا چهارم 
از ماترك مرحوم مصطفى کریمى به نسبت سهم االرث خود به مبلغ 175/000/000ریال 
و نیز محکومیت تضامنى خوانده ردیف پنجم و ششم به عنوان ضامنین صادر کننده به مبلغ 
موصوف بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  سیصد و بیست و چهار هزار تومان بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (98/05/12) تا زمان اجراى حکم 
مطابق شــاخص تورم صادر مى نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان به موجب الیحه 
98/07/08 دعوى خواهان مستردعود مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى صادر مى نماید و رأى صادره نســبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان 
و نســبت به دیگر خوانندگان یابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شــورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان 
مى باشد. م الف: 676340 زهرا قاسمى - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان /9/241 
مزایده اموال منقول

شماره : 1306/98 - اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان در نظر 
دارد در پرونده شماره 1306/98 اجرائى موضوع علیه محمد رضا ترابى و فاطمه حسنى شریف 
و له رویا صالحیان با وکالت خانم زهره امینى به منظور فروش یکدستگاه خودروسمند سورن 
مدل 89 به شماره انتظامى 88 س 686 ایران 53  درتاریخ 98/09/27 از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان طبقه دوم 
دادگسترى اتاق 315 برگزار نماید اموال مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
450/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به همراه داشته باشند در صورا نصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع 

دولت ضبط خواهد شد م/الف :  675141 مدیر اجراى احکام شوراى فالورجان/ 9/242 
ابالغ اخطاریه

خانم فاطمه آرامى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم افسون فرجام به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 572 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 14 / 10 / 98 ساعت 30 
/ 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد 667101 /م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/245 

حصروراثت 
طلعت ترکى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 19419 به شــرح دادخواست به کالسه 
272/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه ترکى نجف آبادى  بشناســنامه 3482 در تاریخ 1332/10/5 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. عبداله ترکى نجف 
آبادى ش ش 3483 ، 2. فتح اله بهمنش ش ش 22115 ، 3. طلعت ترکى نجف آبادى ش 
ش 19419 ، 4. ملک بیگم ترکى نجف آبادى ش ش 20886 (فرزندان متوفى)، 5. محمد 

ترکى نجف آبادى ش ش 3481 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 678003/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/246
 حصروراثت 

مجتبى رفائى على آبادى داراى شناســنامه شــماره 423 به شــرح دادخواست به کالسه 
1398/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مسیب رفائى على آبادى بشناســنامه 10 در تاریخ 98/8/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم رفائى على آبادى ش ش 
23 ، 2. مجتبى رفائى على آبادى ش ش 423 ، 3. اکرم رفائى على آبادى ش ش 9 ، 4. بهاره 
رفائى على آبادى ش ش 5490026111 ، (فرزندان متوفى)، 5. اشــرف یزدانى على آبادى 
ش ش 17 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 678913/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/247
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 419/98 دادنامه 
582/98- 98/6/23 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
حمید زاهد صادقى نشانى نجف آباد جالل آباد بلوار کشاورز کاشى و سرامیک حمید  خوانده: 
مهدى خیرى محمود صالحى   نشــانى: اصفهان زینبیه ارزنان کوچه بهار آزادى، بن بست 
همیشه بهار به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى حمید زاهد صادقى به طرفیت مهدى خیرى 
محمود رضائى با موضوع وجه چک به مبلغ 20/000/000 ریــال عهده بانک صادرات به 
شماره 486197و خسارت تاخیر تادیه از زمان 8/20/ 97 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر 
به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن 
دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 
قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000  ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه از مورخ 97/8/20 لغایت اجراى حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.678943/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف 

آباد شعبه پنجم/ 9/248
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030009720    آقاى  على اورش محمود صالحى فرزند محمد على  
با وکالت خانم ســونا عیدى وندى فرزند مراد باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
5969 فرعى از 3519 از 87 اصلى  واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان که درصفحه 218 دفتر 
40 امالك ذیل ثبت 4918 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 997735 سرى ب/93 صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/09/11، 679221/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 9/249
 فقدان سند مالکیت 

شماره:139885602030009798  سید اسماعیل شریعتى نجف آبادى فرزند عطاله بشماره 
شناسنامه 1080422447 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
2 فرعى از 764 اصلى واقع در قطعه 6 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 28 
دفتر 180 امالك ذیل ثبت 32269 بنام عطااله شریعتى نجف آبادى  فرزند اسداله به شماره 
شناسنامه 47 مســبوق به ثبت و سند مالکیت بشــماره 3/277213 بوده و طى سند انتقال 
بشماره 24372 مورخ 1389/12/28 دفترخانه 131 به سید رسول نسبت به یکدانگ و سید 
اسداله نسبت به دو دانگ و سید اسماعیل نسبت به دو دانگ همگى شریعتى فرزندان عطاله و 
بتول شهر آشوب نسبت به یکدانگ انتقال شد و سند اولیه عطاله در سهام سید اسماعیل قرار 
گرفته و سند مذکور مفقود شده است .نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/09/11، 
680457/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /9/250
 مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 981452 اجرایى شعبه اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهرآقاى پرویز 
پورسینا فرزند عبدالحسین محکوم به الزام به انجام تعهد مبنى بر ساخت یک دستگاه تانکر 
تریلر وفق شــرایط و مفاد قرارداد 14/ 10 / 1397 برابر ارزیابى انجام شده هزینه هاى الزم 
براى تکمیل موضوع قرارداد هفتصد و شصت میلیون ریال برآورد و اعالم گردیده و پرداخت 
خسارت دادرسى به مبلغ 976 / 843 / 9 ریال در حق سید حسن تقوى دهاقانى فرزند سید 
جعفر و مبلغ 198 / 492 / 15 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است 
که محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق نظریه کارشناس 
دادگسترى شــامل تجهیزات آهنگرى موجود در کارگاه محکوم علیه شامل 1 – یک خم 
کن یک و نیم مترى از مارك ماشــین ســازى تهران تکنو 2 – یک دستگاه پمپ باد 2 / 2 
کیلو واتى تک فاز رفت و برگشــتى خطى با موتور چینى Stream 3 – یک دستگاه اره 
آتشى پروفیل برمارك سوپر اورژینال فینال پدالى با موتور موتوژن سه فاز 5 / 7 کیلو وات که 
مجموعا به ارزش یکصدو ســه میلیون ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد 
واعتراض باقیمانده و در روز یکشنبه 24 / 9 / 98 ساعت 30 / 8 صبح محل برگزارى مزایده 
: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام شوراى حل 
اختالف  محل بازدیــد از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شــود . مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به 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 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که 
مایل به شرکت 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 پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند 676495 /م الف. علیرضا خالقى – دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر/ 9/243 
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میکروب ها در هرجایى از داخل خانه تان ممکن اســت 
پنهان شوند؛ از ماشــین لباسشــویى گرفته تا کفگیر 

مالقه هاى مورد استفاده در آشپزخانه تان!
اسفنج ظرفشویى

اسفنج آشپزخانه تان، میکروبى ترین چیزى است که در 
خانه دارید. محققان روش هاى معمول ضدعفونى کردن 
اسفنج هاى ظرفشویى را امتحان کردند، مانند خیساندن 
آنها در مایع ضدعفونى کننده یا آبلیمو، ماکرویو کردن و یا 
شستشو در ماشین ظرفشــویى، آنها دریافتند ماکرویو 
کــردن اســفنج ظرفشــویى به مــدت یــک دقیقه، 
میکروب هاى بیشــترى را نابود کرده بود و روش موفق 
بعدى در نابود کردن میکروب هاى اسفنج ظرفشویى نیز، 
شستشو در ماشین ظرفشــویى بود. اسفنج ظرفشویى 
مرطوب را روزى یک بار و به مدت دو دقیقه در ماکرویو 
بگذارید و هر دو هفته یک بار نیز آن را عوض کنید. اسفنج 
ظرفشویى تنها یکى از چیزهایى است که هر روز استفاده 
مى کنیــد و در واقع آلوده تر از کاســه توالتتان اســت! 
دســتمال ها و حوله هــا و پارچه هــاى آشــپزخانه نیز 
میکروب هاى فراوانى دارند و باید آنها را با آب داغ و مایع 

ضدعفونى کننده بشویید.
سینک ظرفشویى

بعد از اسفنج ظرفشویى، سینک ظرفشویى آشپزخانه تان 
میکروبى ترین جاى خانه تان است. یک بطرى اسپرى 
تمیزکننده دم دستتان داشته باشید و بعد از هر بار استفاده 
سینک را اسپرى کنید، سپس بســابید و با آب داغ آب 

بکشید.
تخته برش

آشپزخانه تان 200 برابر کاسه توالت خانه تان باکترى دارد. 
براى تمیز کردن تخته برش مى توانید آن را در ماشین 
ظرفشویى بگذارید، ســپس با سرکه اســپرى کنید و 

بگذارید در طول شــب بماند یا اینکه به مدت 30 ثانیه 
ماکرویو کنید.
مسواك

مسواك را در دورترین فاصله از کاسه توالت به صورت 
ســروته بگذارید تا ذرات آب روى آن ننشــینند. هرگز 
مســواك خیس را در محیط بســته نگه ندارید و آنها را 
جورى بگذارید که برس مسواك هاى اعضاى خانواده با 
هم در تماس نباشند. مى توانید مسواك ها را در دهانشویه 
بخیسانید اما یکى یکى و هر بار دهانشویه را عوض کنید.

ماشین لباسشویى

بله درست است، ماشین لباسشویى تان هم مى تواند بیمارتان 

کند. دستمال ها و لباس زیرها را با هم نشویید. دستکم ماهى 
یک بار، یک دور با آب داغ و ســرکه روشن کنید تا محفظه  
لباسشویى میکروب زدایى شود. فوراً بعد از شستشو خشک کن 

را بزنید و لباس هاى مرطوب را فوراً خارج کنید.
سطل زباله آشپزخانه و دستشویى

سطل آشپزخانه و دستشویى معموًال زباله هاى آلوده ترى 
نسبت به سطل اتاق نشیمن و اتاق خواب دارد. براى تمیز 
کردن ســطل زباله، ته آن الیه  نازکى جوش شــیرین 
بریزید، کمى آب بریزیــد و با محلول حاصل همه جاى 
سطل را بسابید و سپس آبکشى کنید. این کار را در داخل 

دستشویى انجام دهید.
ماشین ظرفشویى

به لبه هاى در ماشین ظرفشــویى دقیق تر نگاه کنید. این 
قسمت ها زمینه هاى مساعدى براى کپک و قارچ هستند.

کفگیرها و مالقه ها

آزمایشات نشان مى دهد قاشق و کفگیر و مالقه ها یکى 
از آلوده ترین چیزهاى آشپزخانه هســتند. دانشمندان 

دریافته اند باکترى ایکــوالى و کپک روى این 
ظروف وجود دارد. بسیارى از کفگیر و مالقه ها 
دو تکه هستند؛ دســته هاى پالستیکى در 
قسمتى به بدنه وصل شده اند و این یعنى 
اینکه گوشه ها و لبه هایى دارند که بقایاى 

غذا در آنجــا جمع مى شــود. آنها را در 
محلول آب داغ و صابون قرار دهید و 

بگذارید چند ساعت بماند و سپس 
خوب آبکشــى کنیــد. کاردها و 
کفگیرهاى کامًال فلزى بهترین 

و  هســتند  انتخــاب 
میکروبى نمى شوند.

سردردها با یکدیگر تفاوت هایى از نظر نوع، علت و 
زمان وقوع دارند.

یکى از معروف ترین ســردردهاى شــناخته شده 
میگرن است، سردردهاى ناشى از میگرن مى تواند تا 
چند روز ادامه پیدا کند افراد مبتال به این نوع سردرد 
به صدا و نور حساس هستند. این نوع سردرد ممکن 
است موجب سوزن سوزن شدن صورت و اختالل 
در صحبت کردن شود، برخى از نشانه هاى میگرن 
مانند سکته مغزى است، به همین علت در صورت 
مواجه شدن با این نوع نشانه ها به پزشک مراجعه 
کنید. افرادى که دچار اختالالت استرس و اضطراب 
هستند بیشــتر از افراد دیگر در معرض ابتال به این 

بیمارى قرار مى گیرند.
نوع دیگرى از سردردها، سردرد خوشه اى است که 
همراه با دردهاى شدید در اطراف یا پشت یک چشم 
ایجاد مى شود، این نوع ســردردها معموًال از چند 
روز تا چند هفته اتفاق مــى افتد و ناگهان فروکش 
مى کند و ممکن است فرد تا هفته ها و ماه ها سردرد 
نداشته باشد. این نوع ســردردها در مردان رایج تر 
است. سردرد خوشه اى معموًال در عرض 15 دقیقه 
به اوج خود مى رســد و در حدود دو ســاعت طول 
مى کشد، علل این نوع سردردها هنوز شناخته نشده 
است، البته شواهدى مبنى بر نوعى اختالل عصبى 
در ضرب آهنگ شبانه روزى بدن ممکن است وجود 

داشته باشد.
سردردهاى هورمونى نوع دیگرى این بیمارى است 
که بیشتر در زنان دیده مى شــود و آن هم به دلیل 
اختالالت هورمونى اســت. داروهاى جلوگیرى از 
باردارى ممکن است در میزان استروژن زنان مؤثر 
باشد و باعث بروز سردردهاى هورمونى شوند. 60 

درصد از زنان این سردردها را تجربه مى کنند.
اما اگر نوشــیدنى هاى گــرم مانند قهــوه و چاى را 
دوســت دارید و در طول روز زیاد از این نوشیدنى ها 
اســتفاده مى کنید مغز شــما به همان مقدار روزانه 
از کافئیــن عادت مــى کنــد و اگر قهــوه یا چاى 
معمولى تان را به هر علت در روز ننوشــید مغزتان به 
مشکالتى بر خواهد خورد و در آخر با یک سردرد ناگوار 

مواجه خواهید شد به نام سردردهاى کافئینى.
یکى دیگر از انواع ســردردها به علت افزایش فشار 
خون است؛ این نوع سردرد معموًال در هر دو طرف 
ســر رخ مى دهد و با هر نوع فعالیت بیشتر 
مى شــود، افرادى که دچار این سردرد 
مى شوند ممکن است دچار تغییراتى 
در بینایى، بى حسى یا سوزن سوزن 
شدن صورت، خونریزى بینى، درد 
قفسه سینه و تنگى نفس مواجهه 
شوند. این نوع سردرد با کنترل فشار 
خون کاهش مى یابد، تنها راه کنترل 
این سردرد پیشگیرى از افزایش فشار 

خون است.

یک متخصص بیمارى هاى داخلى توصیه کرد شهروندان شهرهایى که هواى آلوده دارد در منزل بمانند.
ایرج خسرونیا تأکید کرد: راه رفتن در فضاى آزاد و فعالیت شدید بدنى مانند ورزش باعث مى شود هواى آلوده بیشترى به ریه ها 

وارد شده و دچار مشکالت تنفسى شویم.
خسرونیا به خانواده ها توصیه کرد از حضور در پارك ها و فعالیت بدنى در فضاى باز خوددارى کرده، به ویژه افراد مسن، ضعیف، 
کودکان و شهروندانى که داراى سابقه بیمارى هاى ریوى و تنفسى هستند. به گفته این پزشک متخصص، حتى افراد جوان که 

بیمارى نیز ندارند بهتر است کمتر از منزل خارج شوند و فعالیت هاى بدنى محدودى در فضاى باز داشته باشند.
وى توصیه کرد از ماسک هاى طبى که متأســفانه در بازار وجود ندارد و باید از بیمارستان ها تهیه شود، در هنگام خروج از منزل 
استفاده شود. خسرونیا با بیان اینکه اســتفاده از لبنیات، مایعات و آبمیوه در سم زدایى مؤثر است، گفت: استفاده ازخوراکى هاى 
مؤثر در ســم زدایى، اثر اندکى دارد و توصیه اصلى ما به افرادى که داراى بیمارى هاى ریوى هستند و سایر شهروندان آن است 

که این روزها در منزل بمانند.

دبیر انجمن راینولوژى ایران، نسبت به عوارض جراحى زیبایى بینى 
در سنین پایین هشدار داد.

سید علیرضا مصباحى با اشاره به اهمیت سن افراد براى عمل زیبایى 
بینى، اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمى، حداقل سن براى عمل 

زیبایى بینى دختران 17/5 سال و پسران 18 سال است.
وى با انتقاد از انجام عمل زیبایى بینى در کشور براى دختران سنین 
13 تا 15 سال، گفت: شــاید در کوتاه مدت این نوع عمل ها باعث 
خوشحالى آنها شود اما بعد از دو ســال، عوارض جبران ناپذیرى 
متوجه این قبیل افراد خواهد شــد. این فــوق تخصص جراحى 
پالستیک صورت با عنوان اینکه عمل زیبایى بینى در سنین باال 

هیچ محدودیتى ندارد، افزود: البته جراح باید بداند که این نوع عمل 
در هر گروه سنى، تفاوت دارد و باید نسبت به آن آگاه باشد.  مصباحى 
به عوارض جراحى زیبایى بینى که غیر علمى انجام مى شود، اشاره 
کرد و گفت: حادترین عارضه عمل هاى غیر استاندارد، در زیبایى 
صورت و عملکرد بینى نمایان مى شود. وى ادامه داد: از بین رفتن 
غضروف هاى بینى، پوست و ساختار بینى، منجر به نازیبایى صورت 
فرد مى شــود که بعضًا به هیچ وجه قابل اصالح و درست کردن 
نیســتند.  این فوق تخصص جراحى پالستیک صورت به مسائل 
تنفسى این افراد اشاره کرد و گفت: بعضاً مشکالتى براى تنفس فرد 

ایجاد مى شود که قابل برطرف شدن نیست.

آنفلوآنزاى معــده با نام تخصصِى «گاســتروانتریت 
ویروسى» با عالیمى چون حالت تهوع، گرفتگى شکم، 
از دست دادن آب بدن، لرز، خشــکى دهان، سردرد، 
کاهش اشتها و تب خود را نشان مى دهد. آنفلوآنزاى 
معده هیچ ارتباطى با آنفلوآنزاى ویروسى ندارد چون 
ویروس هاى مرتبط با این بیمارى از جمله نوروویروس 

و روتاویروس فقط به دستگاه گوارش حمله مى کنند.
رایج ترین شــیوه ابتال به آنفلوآنــزاى معده از طریق 
تماس با شخص آلوده، مصرف غذا و آب آلوده است. 
عالیم آنفلوآنزاى معده، یک تا ســه روز بعد از آلوده 
شدن خود را نشــان مى دهد و گاه ممکن است تا ده 

روز طول بکشد.
اگر بزرگسال هستید و بدنتان در 24 ساعت آب زیادى 
از دست داده، بیش از دو روز تهوع و استفراغ داشته اید، 

تب باالى 40 درجه سانتیگراد دارید و همچنین خشکى 
دهان و سرگیجه و ضعف شدید را تجربه مى کنید حتمًا 

با پزشک تماس بگیرید.
در عین حال بــراى جلوگیرى از انتقــال ویروس به 
دیگران، دست هاى خود را مرتب بشویید، از به اشتراك 
گذاشتن ظروف غذاخورى و لیوان آب خوددارى کنید، 
حوله حمام را جداگانه استفاده کنید و فاصله خود را با 

دیگران رعایت کنید.
همچنین براى کاهش مشــکالت گوارشى از غالت 
کامل، سیب زمینى، موز، سبزیجات پخته، ماست ساده 
و سیب استفاده کنید و لبنیات چرب، کافئین، غذاهاى 
دریایى، ساالد خام و غذاهاى پرادویه را از رژیم غذایى 

خود حذف کنید.
اگر ســالم هســتید احتماًال بدون عوارض بعدى از 

این بیمارى خالص خواهید شــد اما آنفلوآنزاى معده 
مى تواند براى نوزادان، افراد مسن و افراد داراى سیستم 

ایمنى ضعیف کشنده باشد.
در حال حاضر درماِن دارویِى مؤثرى براى آنفلوآنزاى 
معده وجود ندارد و روند درمان عمدتًا شــامل کنترل 
عالیم بیمارى مى شود. آنتى بیوتیک ها نیز در صورتى 
که عامل این بیمارى ویروسى باشد، نقشى در درمان 
ندارند زیرا آنتى بیوتیک هــا براى درمان عفونت هاى 
باکتریایى کاربرد دارند. بنابراین پیشگیرى بسیار مهم 
است. اگر هنوز بیمار نشده اید، دست هاى خود را مرتب 
بشویید، از تماس بدنى با افراد مبتال به آنفلوآنزاى معده 
بپرهیزید، چیزهایى که افراد مبتــال به این ویروس 
لمس کرده اند را ضدعفونى کنید و به اندازه کافى نیز 

مایعات بنوشید.

عالیم آنفلوآنزاى معده
 و روش هاى پیشگیرى

آلوده ترین وسایل و نقاط منزلتان را بشناسید

احضارمتهم
نظر به اینکه آقاى امیر هادیون زاده فرزند محمد على  به اتهام ترك انفاق از طرف این دادسرا 
به شکایت آقاى خانم مهال توللى فرزند کیومرث تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه به 
علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود متهم شخصا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شــد676723 /م الف . محمدرضا اســدى - دادیار شعبه 5 دادسراى 

عمومى و انقالب شاهین شهر/  9/244 

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پوالد تالش نوآوران صدرا درتاریخ 1398/09/07 
به شماره ثبت 63573 به شناســه ملى 14008795620 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ساخت دســتگاههاى صنعتى -صادرات 
وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهاى معتبر داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شــرکت -ترخیص کاال از گمرکات کشور-انعقاد قراردا 
با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى 
معتبر داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر 
، خیابان بلوك 21 ، خیابان کاروکارگر ، پالك 100 ، طبقه همکف کدپســتى 
8195144578 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى عباسعلى محسنى دهنوى 
به شــماره ملى 1283095122 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه خانم 
فاطمه محسنى دهنوى به شماره ملى 5110308594 دارنده 800000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى عباسعلى محسنى دهنوى به شماره ملى 
1283095122و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فاطمه محسنى 
دهنوى به شماره ملى 5110308594و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (677751)

حداقل سن براى جراحى زیبایى بینى بهتر است در زمان آلودگى هوا در خانه بمانید

یک متخصص روسى ادعا کرد: طوالنى بودن 

خواب بــراى جبــران خســتگى و کم خوابى، 
افسانه اى بیش نیست.

«میخائیل پولویکتوف»، سونولوژیست آکادمى 
پزشکى ســچنوف در روســیه اعالم کرده که 
طوالنى بودن خواب براى جبران خســتگى و 

کم خوابى، افسانه اى بیش نیست.

به عقیده وى، خواب طوالنى در روزهاى تعطیل 
که به بهانه جبران کم خوابــى طى هفته و رفع 
خستگى انجام مى شود، مى تواند دلیلى بر وجود 
بیمارى هاى جدى مثــل دیابت و بیمارى هاى 

مرتبط با سیستم گردش خون باشد.
زیــاده روى در خواب باعث کند شــدن فرایند 

توانایى هاى ذهنى مى شود و مدت طوالنى دراز 
کشیدن به ستون فقرات آســیب مى رساند. در 
عین حال احتمال اختالل در فرایندهاى تبادلى 

ممکن است که به تجمع چربى منجر شود.
این سونولوژیست روسیه همچنین توصیه کرده 

که از انجام ورزش قبل از خواب پرهیز شود.

خواب طوالنى در
 روزهاى تعطیل مفید نیست

هر سردرد مى تواند 
نشانه چه بیمارى باشد؟

ن پز ز چ ن
د باکترى ایکــوالى و کپک روى این

وددارد. بسیارى از کفگیر و مالقه ها 
ستند؛ دســته هاى پالستیکى در 
بدنه وصل شده اند و این یعنى ه
شه ها و لبه هایى دارند که بقایاى 

جــا جمع مى شــود. آنها را در 
بداغ و صابون قرار دهید و 

سسسپس چند ساعت بماند و 
شــى کنیــد. کاردها و 
ى کامًال فلزى بهترین 

و هســتند   
نمى شوند.

هر نوع فعالیت بیشتر ســر رخ مى دهد و با
مىشــود، افرادى که دچار این سردرد
مى شوند ممکن است دچار تغییراتى
در بینایى، بى حسى یا سوزن سوزن
درد شدنصورت، خونریزى بینى،
تنگى نفس مواجهه قفسه سینه و
شوند. این نوع سردرد با کنترل فشار
خون کاهشمى یابد، تنها راه کنترل
افزایش فشار این سردرد پیشگیرى از

خون است.
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آگهى فراخوان مشارکت در ساخت شماره 98/20 الى 98/25

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان    

سازمان ملى زمین ومسکن در نظر دارد پروژه هاى ذیل 
را در قالب مشارکت  از طریق اداره کل راه و شهرسازى 
استان اصفهان با  برگزارى مناقصه عمومى واگذار نماید.
کلیه ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقی واجد شرایط 
(داراى گرید انبوه ســازى و یا رتبه ابنیه از ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزى) به شــرح جــدول ذیل، 
مى توانند براى دریافت اســناد و مــدارك فراخوان 
از تاریــخ 98/09/11 لغایت 98/09/17  به ســامانه 

تــدارکات الکترونیکى دولت(ســتاد) به نشــانى
 http:\\setadiran.ir مراجعه و اسناد مربوطه را 

دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل اســناد تکمیل شده به صورت 
فیزیکى تا پایان ســاعت ادارى روز پنجشنبه مورخ 
98/09/28 مى باشــد و بعد از زمان مذکور هیچگونه 

پیشنهادى پذیرفته نخواهد شد.
آخرین مهلت بارگذارى اسناد تکمیل شده در سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت تا ساعت 19 روز پنجشنبه 
مورخ 98/09/28  مى باشــد و بعــد از زمان مذکور 

هیچگونه پیشنهادى پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشــایى پاکات ارزیابى کیفى و تعیین حد 
نصاب شرکت کنندگان، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 

98/09/30 میباشد . 
جلسه بازگشایى پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 
حائز امتیاز الزم در ارزیابى کیفى، ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه مورخ 98/10/02 میباشد. 
محل دریافت اســناد ســامانه تدارکات الکترونیکى 
 http:\\setadiran.ir دولت(ســتاد) به نشــانى

میباشد .  
محل تحویل پــاکات به صورت فیزیکــى، دبیرخانه 
حراســت اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان 
(به نشــانى اصفهان، خیابان ســعادت آباد، چهار راه 

فرایبورگ) میباشد. 

م الف: 680643

پروژه هاى مشارکتى ساختمانى طرح و ساخت اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان - معاونت بازآفرینى شهرى و مسکن - اداره تشکلهاى حرفه اى و بازآفرینى شهرى

رتبه و صالحیت
مبلغ 

ضمانت 
نامه

کل مبلغ 
سرمایه 
گذارى

درصد سهم الشرکه 
اولیه

مدت 
زمان 
ساخت

هزینه کل 
ساخت

مساحت 
زیربنا

قیمت کل 
زمین

مساحت 
زمین

درصد 
سطح

تعداد 
طبقات

تعداد 
طبقات تعداد تعداد

کاربرى نام شهر نام پروژه کد فراخوان در  سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت ان

خو
فرا

ابنیه انبوه 
سازى

(میلیون 
ریال)

(میلیون 
ریال) شریک اداره کل (ماه 

شمسى)
(میلیون 

ریال)
(متر مربع)
تقریبى

(میلیون 
ریال)

(متر مربع)
تقریبى اشغال زیر زمین روى زمین واحدها پالك/

قطعه

4 2 7,999 376,598 77,50 22,50 24 301,539 13,706 75,058 3263,41 70 1 5 60 1 تجارى - 
مسکونى شاهین شهر

تجارى - 
مسکونى 

مسکن مهر 
شاهین شهر 

بلوك 1

2098003444000096 98/20

3 2 9,635 478,769 77,50 22,50 24 383,347 17,425 95,422 4148,78 70 1 5 75 1 تجارى- 
مسکونى شاهین شهر

تجارى - 
مسکونى 

مسکن مهر 
شاهین شهر 

بلوك 2

2098003444000097 98/21

3 2 8,832 428,623 77,50 22,50 24 343,196 15,600 85,428 3714,24 70 1 5 65 1 تجارى - 
مسکونى شاهین شهر

تجارى - 
مسکونى 

مسکن مهر 
شاهین شهر 

بلوك 3

2098003444000098 98/22

4 2 8,138 333,844 89,7 10,3 24 308,524 14,024 25,320 3895,50 60 0 6 100 3 مسکونى شهرضا مسکونى 
شهرضا 3 2098003444000099 98/23

2 1 15,470 788,151 86 14 24 694,151 34,708 94,000 14461,48 60 0 4 150 1 مسکونى باغبهادران مسکونى 
باغبهادران-1 2098003444000100 98/24

4 2 7,192 296,553 87,5 12,5 24 261,184 13,059 35,369 5441,33 60 0 4 70 1 مسکونى باغبهادران مسکونى 
باغبهادران-2 2098003444000101 98/25

www.nesfejahan.net

77 دلیل کاهش سرعت   دلیل کاهش سرعت    گوشى هاى اندرویدىگوشى هاى اندرویدى
چرا ســرعت گوشــى پایین 

مى آید؟ 
به نظر مى رسد گوشى هاى 
ناگهانــى  به صــورت  مــا 
ســنگین و کنــد مى شــوند 
و دلیــل واضحى بــراى این 
موضــوع وجود نــدارد. در 
این زمینه مى توان به دالیل 
احتمالى زیادى اشاره کرد. 
خوشبختانه، بخشى از این 
مــوارد قابــل پیش گیــرى و 

قابل اصالح هستند. 
در اینجا به 7 مورد از دالیل 
اصلى کند شدن گوشى ها 

اشاره کرده ایم.

توقع باالارتقاى سیستم عامل

پر شدن محل ذخیره سازىبه روز رسانى برنامه ها

برنامه ها در پس زمینه 
گوشى تان اجرا مى شوند

طول عمر باترى

از کار افتادن حافظه


