
آگهى مزایده چاپ دوم

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش 10 پالك زمین ویالیى واقع  در دهکده فرهنگى 
تفریحى زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید 

از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلومترى شهر چادگان مراجعه نمایند.
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع مزایده عبارت است از فروش 10 پالك زمین ویالیى طبق شرح زیر:

2- محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/09/21 است. 3-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 

0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/09/21 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/09/23 جهت گشایش پیشنهادها 
در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید به 
حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، 
سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.8- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.9- سایر اطالعات 
و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.11- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 مى باشد.

آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                             ایمیل سازمان: info@sozi.ir                   تلفن سازمان: 32673080- 32673010

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
125 -23665/238/650/000/000
225 -31625/908/500/000/000
326 -20766/6312/200/000/000
432 -61015/8818/200/000/000
532 -7894/5714/300/000/000
628 -31917/8816/500/000/000
732 -19112915/800/000/000
832 -201173/3015/300/000/000
932 -21843/6111/800/000/000

1032 -221237/8519/800/000/000

آگهى مزایده نوبت دوم چاپ دوم

حجت ا... امینى باغبادرانى- شهردار باغبادران

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 272 مورخ 98/06/24 مورخ شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربرى تجارى و 
مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.

1- پیشنهاد دهندگان مى بایستى معادل 5٪ قیمت پایه کل را محاسبه و به صورت سپرده به حساب 3100005159008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه 
باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- متقاضیان مى توانند از روز سه شــنبه مورخ 98/09/05 تا پایان وقت ادارى روز یک شــنبه مورخ 98/09/24 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 
0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند. 

3- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/09/25 در دو پاکت (الف و ب) الك و مهر و به دبیرخانه محرمانه 
حراست شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف محتوى سپرده و برگ شرایط آگهى و اسناد مزایده که به امضاء پیشنهاد دهنده رسیده و پاکت ب محتوى پیشنهاد متقاضى که با عدد و حروف 
خوانا نوشته و زیر آن را امضاء و مهر کرده باشد.

4- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 سه شنبه مورخ 98/09/26 در کمیسیونى که در دفتر شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت و صورتجلسه خواهد شد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى مزایده رسیده و مبهم، مخدوش و یا مشروط 

مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- سپرده اول، دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت هفت روز از انجام معامله 
خوددارى نماید، سپرده او به نفع شهردارى ضبط و معامله با نفر بعدى انجام مى گیرد و اگر نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشوند 

سپرده آنان نیز در شهردارى ضبط خواهد شد.
8- انجام معامله قطعى بوده و به هیچ عنوان قابل فسخ نمى باشد.

9- هزینه هاى مربوطه شامل هزینه آگهى، عوارض، بیمه و مالیات و غیره به عهده برنده مزایده مى باشدو شهردارى در این زمینه هیچگونه تعهدى ندارد.
10- پیشنهاد دهندگان باید ذیل این ورقه را به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مهر و امضاء نمایند.

11- افرادى که تحت هر عنوان بدهى به این شهردارى دارند مى بایست قبل از پایان مهلت مقرر در این مزایده نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند، در 
غیر این صورت کمیسیون از قبول پیشنهادات این افراد معذور مى باشد.

م الف: 12673223- سایر اطالعات مشخصات ملک مذکور پیوست مى باشد.

آغازى دوباره در چهاردهمین سال چهاردهمین  سال، هنوز امیدوار
سه شنبه 12 آذر ماه 1398 سال شانزدهم  شماره 3638   8 صفحه   قیمت 2000 تومان

این هم خودش بهانه اى است؛ سالگرد تولد روزنامه 
را مى گویم! اگر بهانه هم نباشد، دلیل و اجبار است و 
باید نوشت. حتى اگر هزار فکر و کار و دغدغه هم که 
داشته باشى، مگر مى شود در روز تولد تنها فرزندت 
نخندى و شمع و شیرینى نگیرى و خودت را به بزم 

کوچک دخترانه اش نرسانى؟ 
پس براى روزنامه هم هر چه مشکل و دردسر و کار 
بر زمین مانده هم که داشته باشى، باز هم باید قلم 
به دست بگیرى و مثل آن روزهایى که هنوز نامى از 
کیبورد و کامپیوتر در میان نبود، چشم بر صفحه کاغذ 
دوخته و مدام کلمــات را از پى هم بیاورى تا چیزى 
بشــود به عنوان یادگار ایــن روز. این هم خودش 
وظیفه اى است براى خود. حتى اگر ندانى که از چه 
مى خواهى بنویسى و چطور باید آغاز کنى و چگونه 

آن را به پایان مى رسانى؟
مدام مى پرســند که چرا دیگر نمى نویسى و بدون 
پاسخ، من هم مى پرسم از چه چیزى و از کجا؟ براى 
چه کسى و چگونه؟ و اصًال چرا؟ یعنى نوشتن هنوز 
هم فایده و اثر دارد؟ آیا گوش بدهکارى هست هنوز؟ آیا 
هنوز هم کسى هست که در عادت روزانه اش، حداقل 

نگاه کردن به صفحه اول روزنامه باشد؟
یادش بخیر چه صفایى داشت جلوى کیوسک هاى 
روزنامه فروشى! جمعیتى که در کنار هم مى ایستادند 
و عشق شان خواندن تیترهاى صفحه اول روزنامه ها 
بود... چه کیفى داشت توزیع روزانه چند هزار نسخه 
از روزنامه در بین عوام و خواص. چه احساس غرورى 
داشتیم وقتى چاپ روزنامه شانزده صفحه اى را تأیید 
مى کردیم و تازه بادى هم به غبغب مى انداختیم و 
مى گفتیم که: «تیراژ رو هــم ببرید باالتر...» و این 

«باالتر»، معنى اش حداقل هزار نسخه بود. 
 ... ادامه در صفحه 2

پیرمرد روى صندلى اى مى نشست که پایه هایش از 
صندلى هاى معمولى بلندتر بود. از این صندلى هایى 
که گاهى در کالس هاى درس مدرســه و دانشگاه 
براى معلم و اســتاد مى گذارند تــا وقتى روى آن
 مى نشــیند بتواند تا آخر کالس را خوب دید بزند و 
وضعیت را کنترل کند. پیرمرد اما قرار نبود کسى را از 
آن باال ببیند اما معلوم هم نبود چرا روى چنین صندلى 
بلند و باالیى مى نشیند. جایى که پیرمرد مى نشست، 
کنار پیاده رو یک خیابان شلوغ، درست چسبیده به 
یک دکه روزنامه فروشى بود. او صاحب این دکه بود. 
پیرمرد هر روز صبح قبل از اینکه بساط دکه را روبه 
راه کند، بــا موتور زوار دررفتــه اش به محل توزیع 
مطبوعات شــهر مى رفت و حوالى ساعت هشت، 
هشــت و نیم صبح با کوهى از روزنامه و مجله که 
پشت سرش روى زین با طناب به موتور بسته شده 
بود به دکه اش مى آمد. اول از همه درهاى آهنى دکه 
را یکى یکى باز مى کــرد و بعد المپ پرنورى را که 
وصل به یک سیم دراز بود سرجایش باالى پیشخوان 
آویزان مى کــرد و از آن لحظه به بعد، چیدمان دکه 
شروع مى شــد؛ از ســیگارها و تنقالت بگیرید تا 
مجالت مانده از روزهاى قبل. همه را مى چید بدون 

آنکه به دور و برش حتى نیم نگاهى بیاندازد. 
اما مگر دور و برش خبرى هم بود؟ براى او البد نه؛ اما 
یک صف چند ده نفره پشت دکه تشکیل شده بود که 
نفرات حاضر در این صف یک چشمشان به چیدمان 
آقاى دکه دار بود و چشــم دیگرشــان محو جمال 
نشریاتى که پشت موتور او روى هم کوه شده بود، تا 
بعد از آنکه پیرمرد دست از وسواس دکه چینى اش(!) 
بر داشت، بتوانند چند تومانى به او بدهند و روزنامه و 

مجله آن روز را بخرند. 
... ادامه در صفحه 4

گاهى نمى شود که 
نمى شود که نمى شود!

نوستالژى
پیـرمرد و « دنیــا»
    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى

روزنامه خبرى تحلیلى استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/09/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/09/24

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

نام نشریه: روزنامه نصف جهان(داخلی 334  )
تاریخ انتشار: 98/09/12

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

98-3-234
نظارت کارگاهى بر اجراى نصب 
انشعابات آب و فاضالب مناطق 

شش گانه اصفهان (با ارزیابى کیفى)
9,214,656,000461,000,000جارى

چاپ اول

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول

حجتى- شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به بهره بردارى قسمتى از پارك 
معلم شهر دولت آباد جهت راه اندازى پارك ترافیکى از طریق برگزارى تجدید 

مزایده عمومى اقدام نماید.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز یک شنبه مورخ 98/10/01

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه 98/10/02
بازگشایى اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى 

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir  :سایت اطالع رسانى مناقصات

م الف: 682815
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سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن حمایت معیشتى درباره 
علت عدم ارســال کد رهگیرى براى برخى از متقاضیان، 
اظهار کرد: تاکنون چهار میلیــون پیامک براى متقاضیان 
ارسال شده است اما بنا به دالیل مختلف برخى از متقاضیان 

هنوز پیامکى دریافت نکرده اند.
حســین میرزایى افزود: افــرادى که درخواســت خود را 
در ســامانه #6369* ثبت کردند ولــى پیامک حاوى کد 
رهگیرى را دریافــت نکردند مى توانند بــا وارد کردن کد 
ملى و شماره حسابى که در ســازمان هدفمندى یارانه ها 
ثبت شده و به این حســاب یارانه واریز مى شود، در سایت

 hemayat.mcls.gov.ir درخواســت خــود را ثبت 

کنند. وى افزود: این مسئله همچنین کمک حالى براى افراد 
سالمندى است که توان تهیه سیمکارت به نام خود را ندارند.
میرزایى در مورد کســانى که یارانه نقــدى نمى گیرند و 
مشمول کمک معیشتى نیز نشــده اند اما متقاضى دریافت 
این کمک هستند، گفت: افرادى که مشمول هر دو حمایت 
دولت یعنى یارانه نقدى و کمک معیشتى نبودند از اول دى 
ماه مى توانند با مراجعه به پلیس +10 درخواســت خود را 
ثبت کنند. سخنگوى ستاد شناســایى مشموالن حمایت 
معیشتى تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و ستاد 
شناسایى حمایت معیشتى فقط متولى کمک معیشتى هستند 

و موضوع یارانه نقدى و ... در وظایف ما نیست.

اوایل آذر بود که با وجود قطعى سراسرى اینترنت، خبرى 
به گوش رسید که نشان از هشدارى جدى داشت، خبرى 
که حکایت از کاهش سطح ذخایر خون و فرآورده هاى 
آن، در همه گروه هاى خونى دارد و مســئوالن سازمان 
انتقال خون همچنان از مــردم مى خواهند براى اهداى 

خون به پایگاه هاى انتقال خون مراجعه کنند.
به گزارش «خبرآنالین»، هرچند وضعیت بانک خون 
کشور در وضعیت هشدار است اما کاهش ذخایر خون با 
فرا رسیدن فصل سرما و افزایش برودت هوا موضوعى 
است که هرسال تکرار مى شــود و سازمان انتقال خون 
کشور را با کاهش شــدید ســطح ذخایر خون مواجه 

مى کند. موضوعى که ســخنگوى سازمان انتقال خون 
هم برآن تأکید کرده و گفتــه این موضوع دلیل کاهش 
ذخایر خون است نه اعتراضات اخیر. بشیر حاجى بیگى 
مى گوید: با توجه به اینکه روزها در طول فصل سرد سال

 کوتاه تر هســتند، مردم کمتر از خانه هایشــان بیرون 
مى آیند.

اما کمبود ذخایر خونى کار را به جایى رسانده که حتى به 
گوش رسید که در روزهاى گذشته از سوى این سازمان 
با مردم تماس گرفته شده و از آن ها خواسته اند که اگر به 
ویژه در زمره گروه خونى منفى هستند، براى دادن خون 

به مراکز سازمان انتقال خون مراجعه کنند.

ثبت نام یارانه معیشتى بدون 
کد رهگیرى ممکن شد

چرا ذخایر خونى کشور
 کم شد؟

اصفهان روى پله دوم
 مرگ بر اثر سوختگى

بنابر آمارهاى اســتخراج شده   تسنیم|
از سازمان پزشــکى قانونى کشــور، در هفت 
ماه گذشته از ســال جارى (ابتداى فروردین تا 
پایان مهر 98) یک هزار و 94 نفر در کشــور بر 
اثر سوختگى جان خود را از دست داده اند که از 
این تعداد، 676 متوفى مرد و مابقى (418 نفر) 
زن بودند. بر اساس این آمار استان تهران با 177، 
استان اصفهان با 145 و اســتان فارس با 105 
متوفى، بیشترین آمار مرگ ناشى از سوختگى 

را داشتند. 

آنفلوآنزا 56 نفر را کشت
معاون وزیر بهداشت در خصوص   بهار |
اخبار متناقض منتشر شده درباره آمار افراد فوت 
شده به دلیل ابتال به بیمارى آنفلوآنزا توضیح داد: 
از ابتداى آغاز موج شیوع آنفلوآنزا تاکنون 56 نفر 
به دلیل ابتال به این بیمارى جان خود را از دست 
داده اند. طى یک هفته اخیر یعنى از دوم تا هشتم 
آذر ماه 273 نفر به دلیل آنفلوآنزا در بیمارستان ها 
بسترى شده اند و متأسفانه 19 نفر جان خود را 
از دست داده اند و 37 نفر نیز پیش از این تاریخ 

فوت شده بودند.

حمله مجدد «کیهان» 
به «خانه پدرى»

روزنامــه «کیهان» در   سینماروزان|
تازه تریــن محتواى انتقادى خــود درباره فیلم 
«خانه پدرى» که فقط با 15 سالن نزدیک به دو 
میلیارد فروخته در گفتگو با مدیرعامل خبرگزارى 
«بسیج» به این فیلم تاخته است. حسین علوى 
در گفتگو با «کیهان» گفت: «خانه پدرى» در 
واقع نسخه به روز رسانى شده از فیلم آمریکایى 
و معاندانه «بدون دخترم هرگز» اســت. «خانه 
پدرى» را کارى علیه جامعــه دینى مى دانم و 
معتقدم سازنده – خواسته و ناخواسته – به هر 
دلیلى از جمله اطالعات اندك جامعه شناختى و 
معارفى، قشر متدین را قشرى جاهل و متعصب و 
سبک مغز و دور از عدالت به تصویر کشیده است. 
این فیلم به همان اندازه که ضددینى اســت، 
ضدایران و ضدایرانى، ضدسنت و ضدغیرت هم 

ارزیابى مى شود.

زعفران، کیلویى 9 میلیون
عضو شــوراى ملــى زعفران   میزان|
با بیــان اینکه قیمت زعفــران از ابتداى فصل 
برداشــت تغییرى نداشته اســت، اظهار کرد: 
زعفران دسته اى کیلویى شش میلیون و 500 
هزار تومان و هر کیلو زعفران درجه یک حدود 
9 میلیون و 500 تومان در بــازار قیمت دارند. 
وى گفت: دولــت حدود 500 ُتن برداشــت را
 پیش بینى کرده بــود اما تا زمانــى که فصل 
برداشــت زعفران خاتمه نیابد نمى توان رقمى 

را اعالم کرد.

افتخار آفرینى 
ورزشکاران بانک رفاه 

  روابط عمومى بانک رفاه کارگران|
کاروان ورزشى بانک رفاه در پانزدهمین المپیاد 
فرهنگى-ورزشى ایثارگران نظام بانکى موفق 
به کسب ســه مقام نایب قهرمانى شد. در این 
المپیاد که ورزشــکارانى از بانــک هاى ملى، 
ملت، صادرات، تجارت، کشــاورزى، مرکزى، 
سپه، توسعه صادرات، صنعت و معدن و مسکن 
حضور داشتند، ورزشکاران ایثارگر بانک رفاه در 
رشــته هــاى دو و میدانى و شــطرنج موفق 
به کســب ســه مقام نایب قهرمانى شــدند. 
ورزشکاران ایثارگر بانکى در رشته هاى مفاهیم، 
حفظ، ترتیــل و قرائت قرآن کریم، فوتســال، 
بدمینتــون، تنیــس روى میــز، دو و میدانى، 
شــطرنج، شــنا، تیراندازى و دارت به رقابت با 

یکدیگر پرداختند.

واثقى اینستاگرامش را بست
روزنامه «ایــران» روز یک شــنبه   برترین ها|
ویدیویى از مصاحبه با لیال واثقى، فرماندار شهر قدس منتشر 
کرده که حاوى یک اعتراف جنجالى ا ست. او در مصاحبه 
خود مى گوید در حمله برخى معترضان به ســاختمان این 
فرماندارى، فرماندهى پلیس دستور شلیک به نیروهایش 
نداده بوده اما او دستور داده هرکس از در فرماندارى رد شد را 
بزنند. از همان روز یک هشتگ علیه واثقى در توی یتر ساخته 

شده و او هم پیج اینستاگرامش را بسته.

رسوب هزاران ُتن کاغذ 
در گمرك

  ایسنا| پس از دپوى خودرو، گوشــت و چندى 
دیگر از کاالهاى وارداتى، این بار نوبت به رســوب کاغذ 
رسیده است. هزاران ُتن کاغذ در بنادر و گمرکات رسوب 
کرده اســت و به نظر مى رســد این موضوع، مشکالت 
عدیده اى را براى فعاالن اقتصادى کاغذ و مقوا به وجود 
آورده است؛ علت آن اختالفاتى میان اداره گمرك ایران و 
سازمان ملى استاندارد در خصوص عدم ترخیص کاالى 

مدنظر گزارش شده است.

جمع بندى خسارت
 قطع اینترنت

  ایسنا| وزیر ارتباطات گفت: جمع بندى خسارات 
قطع اینترنت در حال انجام اســت ســازمان تنظیم مقررات 
خسارات وارد شــده به اپراتورها را 1080 میلیارد تومان اعالم 
کرده است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد شده است. محمد 
آذرى جهرمى گفت: مدیرعامل شرکت ملى پست کاهش درآمد 
40 درصدى روزانه را گزارش کرده اســت. این آمار به معناى 
آسیب دیدن بخش عمده اى از کسب و کارهاى کوچک است. 

فرزند نوبخت هم کاندیدا شد
دیروز دومین روز ثبت نام داوطلبان شرکت   فارس|
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى بود. در این روز توحید 
نوبخت، فرزند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور براى 
حضــور در یازدهمین دوره انتخابــات مجلس از وزارت 
کشور براى حوزه انتخابیه رشت ثبت نام کرد. محمدسعید 
احدیان، مدیر مسئول روزنامه «خراسان» هم در یازدهمین 

دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى ثبت نام کرد.

برجام باید زنده بماند 
 انتخاب| «جوسپ بورل»، مسئول جدید سیاست 
خارجى و امنیت مشــترك اتحادیه اروپا بــر لزوم انجام 
تالش هاى همه جانبه براى «زنده نگه داشتن» برجام 
تأکید کــرد. بورل گفت: «مــا به دوســتان ایرانى خود

مى گوییم این یک خطاى بزرگ خواهد بود که آنها کارى 
انجام دهند که به مرگ و نابودى این توافق منجر شود.»

بازداشت پیشگیرانه دانشجویان 
محمود صادقى درباره لزوم تحقیق و تفحص   ایلنا |
از حوادث اخیر مخصوصًا پیگیرى بازداشت دانشجویان 
بیان کرد: باید یک تحقیق و تفحص همه جانبه درخصوص 
آنچه اتفاق افتاده است صورت گیرد. این نماینده مجلس 
تأکید کرد: باید بازداشت دانشــجویانى که در تجمعات 
حضور نداشتند اما براى جلوگیرى از اقدامات، پیشگیرانه 
دستگیر شده اند مورد بررسى قرار گیرد، این کار به هیچ 

عنوان محل قانونى ندارد.

بار دیگر فحاشى پیامکى 
 برنا| احمد مازنى، نماینده مردم تهران در مجلس 
در توییتر خود نوشت: «در آســتانه انتخابات مجلس بار 
دیگر فحاشــى پیامکى یاران لیاخوف شروع شد. امروز 
پیامکى دریافت کردم که در آن به ســند 2030 و حذف 
احتمالى مطلبى در مورد نهضت عاشــورا در یک کتاب 
درسى اشاره کرده و سپس در عبارت توهین آمیزى نوشت 
نماینده هاى مجلس وکیل الدوله بى خیال خدا لعنتتان 
کند. طبق معمول ارســال کننده پیامک از مشهد است 
این جماعت در پى حل مسئله اى نیستند و جز به اهداف 

تخریبى شان به هیچ هدفى نمى اندیشند.»

خبرخوان

... ادامه از صفحه اول
مــى خواســتیم ارائــه روزنامه بشــود آپشــن ثابت
 اتوبــوس هــاى بیــن شــهرى. مــى خواســتیم

سوپر مارکت ها در کنار چیپس و پفک و سى دى فیلم و 
عطر و نان و سبزى و ماهى قرمز، روزنامه را هم به سبد 

خرید خانواده ها اضافه کنند. 
ولى به سرعت صاعقه به روزگارى رسیده ایم که کاغذ 
روزنامه باطله، دو برابــر قیمت کاغذ اولیه قیمت دارد و 
اگر فصل چیدن گالبى باشد به ســه و چهار برابر هم
مى رسد. حاال زمانه اى شده اســت که نوشتن تنها در 
حد صد و چهل پنجاه کاراکترى ارزش دارد که توییتر 
اجازه مى دهد. در تاکسى و سینما و مطب دکتر و راه پله 
برقى پاساژ و گوشه پارك و توالت فرنگى، گویى گوشى 

موبایل شده است عضو جدایى ناپذیر بدن انسان ها.
حاال بیا و بنویس... براى چه چیزى؟ براى چه کسى؟

تا همین یکسال پیش وقتى یک برگ جوابیه یا احضاریه 
به دستمان مى رســید، دلمان غنج مى رفت که مثًال 
حداقل یک نفــر را چزانده ایم. ولى حاال اصًال کســى 
روزنامه نمى خواند که بخواهیم بخاطر ضعف و ضررش 
او را به قول خودمــان به صالبه بکشــانیم. حاال اگر 
بنویســیم هم باز مجبوریم فایل روزنامه را به تلگرام و 
فیس بوك و اینستاگرام و سروش و گپ و ایتا بفرستیم 
تا فانتزى وار، دلخوش باشــیم که «seen» بخورد و 
منتظر بمانیم تا مخاطب براى مان یک استیکر بفرستد.
چرا این گونه شد و اینکه چه کسانى مقصر این اوضاع 
هستند را نمى دانم ولى اطمینان کامل دارم که حداقل 
من و ما در مجموعه نصف جهان تالشــمان را کردیم. 

وجدانمان راضى است. از روز و شب و خواب و خوراك و 
سفر و تفریح و پدر و مادر و زن و بچه زدیم و به روزنامه 

پرداختیم ولى...، نشد که نشد که نشد.

البته هنوز هم ناامید نیستیم. هنوز هم پا در رکاب داریم. 
مى رویم؛ تا هر جایى که بشود. تا هر زمانى که بتوانیم. 
به حکم وظیفه دیگر نه، ولى عادتمان شده است که روز 

و ماه و سال زندگى مان را بگذاریم براى روزنامه. براى 
بودن. براى شدن. براى نوشتن. براى خواندن و به امید 

خوانده شدن. تا بعد...

گاهى نمى شود که نمى شود که نمى شود!

مرکز مطالعات صلح آمریکا در گزارش مفصلى به سابقه 
حمالت سایبرى ایران و آمریکا علیه یکدیگر پرداخت.  

به گزارش «تابناك»، در سال 2019 تنش ها بین ایاالت 
متحده و ایــران به طور فزاینــده اى در فضاى نامرئى 
مجازى بروز مى کند. هــر دو دولت اذعان مى کنند که 
حمالت سایبرى کانون اصلى استراتژى آنهاست. دامنه 
این حمالت ناشناخته است اما فضاى مجازى به منطقه 
جنگى بدون محدودیت بین ایران و آمریکا تبدیل شده 
است. فضاى سایبر جایگزینى براى اقدام نظامى عملى 
شده است که مى تواند به جنگ در مقیاس کامل منجر 
شــود، جنگى که هم واشــنگتن و هم تهران خواهان 

پیشگیرى از آن هستند.
فعالیت هاى سایبرى مداوم ایاالت متحده علیه ایران 
به طور گســترده اى در یک کمپین مخفى با اسم رمز 
«بازى هاى المپیک» ردیابى شده اســت. این برنامه 
که در ســال 2006 و تحت دولت بوش آغاز شد، توان 
هسته اى ایران را هدف قرار داده است. حمالت سایبرى 
ایران علیه ایاالت متحده هم به سال 2009 و هنگامى 
باز مى گــردد که گروه موســوم به «ارتش ســایبرى 
ایران» در پاســخ به اعتراضات به دلیل انتخاب مجدد
 رئیس جمهور محمود احمدى نژاد، صفحه اصلى توییتر 

را هک کرد.

بین 7 درصد تا 10 درصد  مراجعه کنندگان براى کارت 
ملى هوشمند امکان اسکن اثر انگشت ندارند. این افراد 

به ثبت احــوال  مراجعه مى کننــد و پین کدى به 
این افراد اختصاص داده مى شــود که هرجا 
نیاز به اثرانگشــت بود از  آن استفاده کنند. 
اطالعات ثبت احوال نشان  مى دهد که تا 
نیمه آبان امسال 54 میلیون و 150 هزار نفر 
براى دریافت کارت ملى هوشمند ثبت نام 
 کردند که دستکم براى 7 درصد آنها یعنى 3 

میلیون و 790 هزار و 500 نفر اسکن انگشت 
با  مشکل روبه رو شده است. 

به گزارش روزنامه «شــهروند»، از جمعیت نزدیک به 

80 میلیونى ایران، 26 میلیــون نفر هنوز دریافت کارت 
 هوشــمند را پیگیرى نکرده اند. اگر همــان عدد اعالم 
شده از سوى ســخنگوى ثبت احوال یعنى مشکل 
 دســتکم 7 درصد مراجعه کنندگان در اسکن 
اثرانگشــت را معیار قرار دهیم، محاسبه اى 
ساده  مى گوید بیش از پنج میلیون و 594 هزار 
نفر براى اسکن اثر انگشت با مشکل روبه رو 
هســتند و نیاز به  تعریف عددى مشــخص 
براى احــراز هویت خــود دارنــد؛ جمعیتى 
که بازى روزگار یا نوع کار، یادگار  شکل گرفته 
در دوران جنینــى را از سرانگشتان شــان ربــوده

 است.

دادســتان عمومى و انقالب فردیس گفــت که عوامل 
تمسخر یک کودك کار در این شهرســتان شناسایى و 

بازداشت شدند.
از عصر روز 10 آذر ماه ویدیویى در فضاى مجازى منتشر 
شــد که در آن کودك زباله گردى را نشان مى دهد که از 
ســوى فردى مورد اذیت و آزار قرار داده مى شود. پس از 
انتشار این ویدیو در فضاى مجازى و انتساب آن به استان 
البرز، حاجى رضا شاکرمى، دادســتان کرج با اعالم ورود 
دادســتانى البرز به این موضوع گفت: دستورات قضایى 
الزم در این خصوص صادر شــده و موضوع در دســت 

بررسى است.
حسن جهانشاهلو، دادستان عمومى و انقالب فردیس نیز 
صبح دیروز از بازداشت عوامل اهانت به یک کودك کار در 
این شهرستان خبر داد و گفت: ظهر روز یک شنبه در پى 
انتشار کلیپى در فضاى مجازى که نشانگر رفتار اهانت آمیز 
یک جوان با کودك کار بود گزارش هایى به دادســتانى 
فردیس ارائه شــد که حکایت از وقوع این حادثه در این 

شهرستان داشــت. وى افزود: این کلیپ به شدت مردم 
کشورمان را متأ ثر کرده بود که با احراز محل وقوع جرم، 
دستورات قضایى براى شناســایى و تسریع در بازداشت 

عوامل این حادثه صادر شد.
دادستان فردیس تعداد بازداشت شدگان را دو نفر اعالم 
و تصریح کرد: از آنجایى که متهمان متوارى شده بودند 
با کمک دستگاه هاى اطالعاتى در ساعات اولیه دوشنبه 
بازداشت و روانه زندان شدند تا به اتهام آنها رسیدگى شود.

کلیپى در فضاى مجازى دســت به دست مى شود که 
در آن نشان مى دهد دو نفر در تاریکى شب و با پوشش 
مأموران انتظامى با در دست داشــتن «تونفا» اقدام به 
تخریب درِ  یک ســاختمان مى کنند، این فیلم توســط 
دوربین مداربسته ساختمان ضبط شده و چهره متهمان 

با کاله هایى پوشیده شده است.
به گزارش «جام جم آنالین»، یک منبع آگاه در نیروى 
انتظامى گفت: پلیس در سراســر کشور در حال بررسى 
این فیلم است که اگر این فیلم به نیروى انتظامى مرتبط 
است، افراد، زمان و مکان مورد نظر در این فیلم شناسایى 

شوند. وى افزود: ما چنین موردى در ناجا نداریم. پلیس 
این کار را نمى کند. شعار ما این است که پلیس مردمى 
است و نه اینکه شیشه هاى خانه هاى مردم را بشکنیم و 

اموال عمومى را تخریب کنیم.
این منبــع آگاه عنوان کــرد: ما به این افــراد، «مأمور 
نما» مى گوییم. شــما به کاله این افراد دقت کنید. این 
کاله ها متعلــق به یگان ویژه نیســت این کاله، کاله 
کاسکت اســت. وى در خاتمه افزود: این فیلم بررسى 
شده است و هیچ استانى اعالم نکرده که چنین موردى 

داشته اند.

یک نماینده مجلس شــوراى اســالمى معتقد اســت 
سال هاســت تصمیم گیران با مردم حرف نزدند که این 
خود مى تواند منجر به اتفاقاتى شــود که شــاید نتوان 

آسیب هایش را جبران کرد.
به گزارش «ایلنا»، پروانه سلحشــورى درباره تشکیل 
کمیته حقیقت یاب از ســوى نمایندگان مجلس گفت: 
اخبار جســته و گریخته از جاهاى متفاوت به دست ما 
مى رسد که تفاوت آمارى فاحشى دارد. مشاهده مى کنیم 
بین جانباختگان نوجوانان هســتند که بسیار تأسف آور 
اســت. با توجه به همین شــرایط و اتفاقات بود که ما 

خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شدیم.
این عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
یادآور شــد: قصورى که در این زمینه رخ مى دهد عدم 
اطالع رســانى دقیق است، من به شــخصه تلویزیون 
نگاه نمى کنم اما گفته مى شــود اخبار به شــدت یک 

ســویه اســت که همین امر مردم را به ســمت منابع 
دیگرى ســوق مى دهد، آن هم منابعى که مشــخص 
نیســت صحت اخبارى که بیان مى کنند در چه حدى 
است. سلحشورى ادامه داد: مردم عصبانى و سرخورده 
هستند،  در این چند روز تحقیر شده اند. فشار اقتصادى 
از یک سو، سرخوردگى از سوى دیگر باعث شده است
 امروز فکر کنند انسان بودنشان کتمان شده است. وى 
تأکید کرد: نادیده گرفتن مردم بســیار خطرناك است، 
تصمیم گیران بایــد بدانند این کار چــه عواقبى دارد، 
شاید تا یک مدتى مردم خاموش شــوند اما دل ها پر از 
کینه است که باید فکرى کرد. باید با مردم حرف بزنیم، 
سال هاســت تصمیم گیران با مردم در ارتباط نیستند.  
وظیفه حکم مى کند به مردم احتــرام بگذاریم، زخمى 
که خنده هاى آقاى روحانى بــه دل مردم زد یک زخم 

کارى است.

جودوکار ســابق ایران و دارنده مدال طــالى جهان با 
حمایت ویژه رئیس جمهور مغولستان، گذرنامه این کشور 
را دریافت کرد و قرار است در مسابقات مسترز چین نیز 

براى این کشور مبارزه کند.
پس از آنکه مالیى با پایــان رقابت هاى جهانى ژاپن از 
بازگشت به ایران خوددارى کرد، با حمایت ویژه رئیس 
فدراسیون جهانى جودو راهى آلمان شد و چندى پیش 
نیز اعالم شد اداره مهاجرت آلمان با اعطاى پناهندگى به 
این جودوکار ایرانى نیز موافقت کرده است. مالیى چند 
روز پیش در گرنداســلم ژاپن با پرچم فدراسیون جهانى 
جودو نیز مبارزه کرد و خیلى زود از دور رقابت ها کنار رفت.

اما پس از این اتفاق، مالیى با دعوت رسمى «خاتماگین 
باتولــگا»، رئیس جمهور مغولســتان و رئیس ســابق 
فدراسیون جودوى این کشــور به اوالن باتور، پایتخت 
مغولستان رفت و ضمن دیدار با رئیس جمهور این کشور، 
به عنوان شهروند مغولستان پذیرفته شد و گذرنامه این 

کشور را دریافت کرد.
از آنجا که تغییر کشور باعث حذف امتیازات یک ورزشکار 
براى کسب ســهمیه المپیک مى شــود، رئیس جمهور 
مغولســتان به دنبال این است که با اســتفاده از قدرت 
خود و مکاتبه با فدراسیون جهانى جودو، این مشکل را 
برطرف کند تا مالیى براى این کشور در المپیک توکیو 

مبارزه کند.
رقابت هاى جودوى مســترز چین هفته آینــده برگزار 
مى شود و نام سعید مالیى،  هم با پرچم فدراسیون جهانى 
و هم در قالب تیم مغولستان در لیست نفرات حاضر در این 

رقابت ها به چشم مى خورد.
مالیى هم اینک در رده سوم رنکینگ وزن 81- کیلوگرم 
برترین هاى جهان جاى دارد و یکى از بخت هاى اصلى 

کسب مدال طالى المپیک توکیو خواهد بود.

سلحشورى: در بین جانباختگان نوجوان هم هست سعید مالیى، مغول شد!

ایران و آمریکا در میدان جنگ سایبرى

5/5 میلیون انگشت بى اثر در ایران!

عوامل تمسخر کودك کار در فردیس کرج بازداشت شدند

واکنش ناجا به فیلمى پرحاشیه از اغتشاشات اخیر
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مزایده حمام شیخ بهایى 
صندوق احیا و بهره بردارى از بناهاى تاریخى و فرهنگى، 
33 بناى تاریخى را در 16 استان به منظور احیا، مرمت و 
بهره بردارى مدت معین به مزایده گذاشـت. حمام شیخ 
بهایـى، خانه کیـوان و خانه مغنـى اصفهـان از بناهایى 
هسـتند که طى این آگهى به مزایده گذاشته شدند. این 
براى بار دوم است که حمام تاریخى شیخ از طریق آگهى 

به مزایده گذتشته مى شود.

برگزارى جلسه گروه 
کارشناسى طرح هاى هادى 

جلسه گروه کارشناسى فنى طرح هاى هادى و بازنگرى 
اراضى روستایى شهرستان اردستان و خوانسار برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور رئوف، کارشناس مسئول تهیه 
طرح هاى هادى بنیاد مسکن استان، بخشداران و دهیاران 
و دیگر اعضا در محل سالن جلسات  بنیاد مسکن استان 
تشکیل شـد، طرح هادى و بازنگرى روستاى کهنگ از 
توابع شهرستان اردستان و روستاى دوشـخراط از توابع 
شهرستان خوانسار  مورد بررسى و تبادل نظر قرارگرفت.

توزیع آب بین روستاییان
مدیر آب و فاضالب روسـتایى اردسـتان گفـت: روزانه 
150 مترمکعب آب شرب بین روستاییان توزیع مى شود 
که این رقم نسبت به سال گذشـته کاهش داشته است. 
رضا دهقانى اظهار کرد: یکى از سیاسـت هاى شـرکت 
آبفار بهسازى و تعویض شبکه آب و فاضالب روستایى 
است که نقش مؤثرى در صرفه جویى آب دارد. به تازگى 
عملیات لوله گذارى و تعویض انشعابات روستاى کهنگ 
با 50 مورد انشعاب انجام شده است. هدف از اجراى این 
طرح ها جلوگیرى از هـدر رفت آب و تأمین آب سـالم و 

کافى براى روستاییان است.

جمع آورى 1000 دستفروش 
مدیرکل پیشـگیرى و رفع تخلفات شـهرى شـهردارى 
اصفهان گفت: در هشت ماه گذشته 1318 نفر دستفروش 
و 300 نفر متکدى در سطح شهر جمع آورى و ساماندهى 
شدند. حسن محمدحسینى اظهار کرد: طبق بند 20 ماده 
55 قانون شهردارى ها، جلوگیرى از مشاغل مزاحم جزو 
وظایف شهردارى است، از این رو براى پیشگیرى از تخلف 
آشکار دستفروشى با هماهنگى اتحادیه صنوف، جلوگیرى 

از ایجاد مشاغل مزاحم در دستور کار قرار گرفته است.

کشف انبار تخمه قاچاق
مدیر بازرسـی و نظـارت اصناف اسـتان اصفهان گفت: 
بازرسـان مبارزه با قاچـاق کاال این مدیریت بـه همراه 
پلیس آگاهـى از واحد صنفى انبارتخلیه بـار در اصفهان 
800 کیلوگـرم مغز تخمـه آفتابگردان خارجـى به ظن 
قاچاق کشـف و توقیف کردند. جواد محمدى فشارکى 
افزود: ارزش این محموله قاچاق 400 میلیون ریال برآورد 
شده است. وى گفت: پرونده تخلف مالک این انبار براى 

پیگیرى به مراجع قانونى ارسال شد.

بینایى سنجى در زندان زنان
مدیرکل زندان هاى اسـتان اصفهان از بینایى سنجى و 
معاینه چشـم تمامى مددجویان زندان زنان در اصفهان 
خبرداد. اسـدا... گرجى زاده  گفت: با مشارکت خیرین و 
حضور تعـدادى از خیرین عینک سـاز کلیـه مددجویان 
زندان نسوان در یک روز مورد معاینه قرار گرفتند و بینایى 
سـنجى انجام و به تعـداد 50 نفر نیز عینـک به صورت 

رایگان اهدا شد. 

کاهش تولید عسل در نطنز
مسـئول امور دام جهاد کشـاورزى نطنز گفت: در سـال 
جارى از مجموع 5600 کلنى زنبور عسل در شهرستان 
نطنز، حدود 31 ُتن عسـل تولید شـد که نسبت به سال 
گذشـته کاهش 10 درصدى را نشـان مى دهـد. احمد 
مظلومى علـت این کاهـش را تغییرات نامسـاعد جوى 
براى فعالیت زنبور عسل و از بین رفتن گل هاى گیاهان 

به علت هجوم پروانه ها ذکر کرد.

خبر

رئیس سازمان نظام صنفى کشاورزان منطقه غرب استان 
اصفهان از افزایش 10 درصدى برداشت زعفران در سطح 

استان اصفهان در سال جارى خبرداد.
مهدى عباسى در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» اظهار 
کرد: کشت پر رونق زعفران در سال هاى گذشته به مناطق 
دیگر کشور نیز راه پیدا کرده است که استان اصفهان توانسته 
با رونق و تقویت کشت زعفران به عنوان سومین تولید کننده 
طالى سرخ در ایران شناخته شود. او افزود: کشت زعفران 
استان اصفهان در شهرستان هایى همچون فریدن، تیران 
و کرون، چادگان و اردستان صورت مى گیرد. رئیس سازمان 
نظام صنفى کشاورزان منطقه غرب استان اصفهان تأکید 

کرد: کیفیت زعفران استان اصفهان در سال جارى مطلوب تر 
از سال هاى دیگر بوده و باعث شده تا زعفران استان اصفهان 
قابل رقابت با زعفران مناطق دیگرى مانند خراسان رضوى، 
خراســان جنوبى و سمنان باشد. عباســى در باره صادرات 
خارجى طالى سرخ اصفهان ادامه داد: مشکل اصلى صادرات 
طالى سرخ استان اصفهان خام فروشى، نبود برندسازى و 
بسته بندى این محصول گرانبهاست. او گفت: از آنجایى که 
سطح کیفیت کشت زعفران در شهرستان هایى مانند تیران 
و کرون و چادگان بسیار باالست در تالشیم تا با راهکار هاى 
درست و صحیح و ایجاد برندســازى صادرات طالى سرخ 

استان اصفهان به کشور هاى خارجى را فراهم کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: عملکرد تولیدى 
ذوب آهن اصفهان در هشت ماهه اول سال جارى، 
رشــد 8 درصدى در بخش هاى مختلف را نشــان 
مى دهد که البته انتظار ما بیش از این است. در مقوله 
صادرات نیز وضعیت ما در مقایسه با سال گذشته در 
هشت ماهه به لحاظ ارزشى حدود 10 درصد افزایش 
داشت که امیدواریم هدفگیرى ما تا پایان سال براى 

یک میلیون و 200 هزار ُتن صادرات محقق شود. 
منصور یــزدى زاده در خصــوص تنوع محصوالت 
شرکت نیز افزود: تالش داریم بیشترین میزان تنوع 
را در بخش هایى مانند تیرآهن هاى HBM، آرك، 

ریل، ورق هاى ســازه هاى فوالدى و میلگردهاى 
صنعتى و... قرار دهیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تأمین مواد 
اولیه پایدار براى صنایع فوالدى و از جمله این شرکت 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: عنادى با بخش معدن 
نداریم، تمرکز ابتدا باید بر تأمین نیاز داخل و سپس 
صادرات حتى با صفر درصد صورت گیرد. فوالدى ها 
مرجع تعیین عوارض نیستند، این امر، رسالت سایر 
بخش هاست اما در این شــرایط جنگ اقتصادى، 
حفظ منافع ملى و کمک به رشد و رونق تولید وظیفه 

همه ماست. 

افزایش 8 درصدى تولید
 ذوب آهن در 8 ماه

طالى سرخ اصفهان
 در مسیر صادرات

پرونده چهاردهمین جشنواره ملى تصویرگرى رضوى با 
معرفى و تجلیل از پدیدآورندگان آثار برگزیده بسته شد.

در مراسم اختتامیه این جشــنواره، بر اساس رأى هیئت 
داوران منصوره دهقانى و عاطفه گل شــاهى به صورت 
مشــترك به مقام اول رســیدند. ژاله حقیقــت و مائده 
انوریان فرد مشــترکًا دوم شــدند و مریم بکاء و حدیثه 
مظاهرى مشترکًا به مقام سوم رسیدند. همچنین هیئت 
داوران چهاردهمین جشنواره ملى تصویرگرى رضوى 9 
اثر را شایسته تقدیر دانسته و از برگزیدگان آنها تجلیل به 

عمل آمد.
در این مراسم که با حضور مسئوالن دانشگاه جامع علمى 
کاربردى استان اصفهان، نماینده بنیاد بین المللى امام رضا 
علیه السالم، هنرمندان و... در سالن اجتماعات فرهنگى 
هنرى استاد فرشچیان برگزار شده بود، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: از اینکه توفیق 
شد در این محفل معنوى و هنرى با نام مقدس و زیباى 
امام هشتم(ع) در جمع اهالى فرهیخته فرهنگ و هنر به 

خصوص عالقه مندان به تصویرگرى هستیم خوشحالم.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى اظهار کرد: 
به همه هنرمندانى که هنر خود را در راستاى ترویج فرهنگ 
اهل بیت(ع) صرف مى کنند و در مسیر گسترش هنر اهل 
بیت(ع) گام برمى دارند تبریک مى گویم و اذعان مى دارم 

همه شرکت کنندگان در این جشنواره برگ برنده دارند.
حجت االسالم و المسلمین انصارى مى گوید: در بین همه 
راه هاى کســب فرهنگ، یکى از زیباترین و اصلى ترین 
راه ها قرار دادن مفاهیم در قالب هنر اســت و زمانى که 
انتقال مفاهیم در قالبــى زیبا قرار گرفــت تأثیرگذارى 
بیشترى خواهد داشت. بنابراین ما به هنر به عنوان یک 
نعمت بزرگ الهى که ظرف ارزشــمندى براى انتقال هر 
مفهومى است نگاه مى کنیم که مى تواند در اقسام مختلف 

انتقال یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: هنر مى تواند در خدمــت ارزش هاى 
انسانى- الهى و در یک کالم ارزش هاى متعالى قرار گیرد 
و هم مى تواند در خدمت مفاهیم غیر ارزشى باشد که اولى 
انسان را از فنا نجات مى دهد و دومى یک انسان را به ورطه 

نابودى مى کشاند.
حجت االسالم و المسلمین انصارى با بیان اینکه برخى 
اوقات بعضى از ما هنر را که ذاتاً پاك است با محتوا مقایسه 
مى کنیم و قالب و شکل را نمى شناســیم، گفت: باید به 
محتوا نگاه کرد تا قضاوت نابجا نکنیم که اگر دقت داشته 
باشــیم هنر و هنرمند در نگاه اولیه ارزشــمند خلق شده 
و محتواى درون آن مهم اســت. بنابراین در بین انواع و 
اقسام رشــته هاى هنرى، هنر تجسمى با زیرشاخه هاى 

متعدد اثرگذار است.

وى تصویرگــرى را از زیرمجموعه هاى هنر تجســمى 
برشمرد و افزود: اگر یک داستان یا شــعر زیبا به تصویر 

تبدیل شود این هنر تصویرگرى یا تصویرسازى است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان به 
ویژگى هاى چهاردهمین جشــنواره ملــى تصویرگرى 
رضوى در سال جارى اشــاره کرد و گفت: انتقال مفاهیم 
در شکل هنرمندانه تصویرگرى با موضوع اهل بیت(ع) به 
خصوص امام رضا(ع) و مخاطبان جشنواره که کودکان 
و نوجوانان هستند از ویژگى هاى این جشنواره بوده، که 
بسیار ارزشمند است. بنابراین جشنواره هاى رضوى حرکت 

ارزشمند فرهنگى در دنیاى امروز مى باشد.
حجت االسالم و المســلمین انصارى مى گوید: امروز ما 
آنقدر از ناحیه دشمنان خدا مورد هجمه قرار گرفته ایم که 
اصلى ترین نیاز ما، آشنایى با فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) 
است و جشــنواره رضوى با رشــته هاى متعدد، توانست 
بخشى از این نیاز را دنبال کند و اینکه چه میزان موفقیت 

داشته، بر عهده ماست.
وى اســتان اصفهان را یکى از اســتان هاى خوشنام در 
فرهنگ و هنر به خصوص هنر اســالمى خواند و گفت: 
اصلى ترین مخاطب این جشــنواره، کودکان و نوجوانان 
هســتند و نوع کتاب هاى کودکان و سپس نوجوانان در 
قالب تصویرگرى یا تصویرســازى در اولویت اســت و 

مى تواند اثربخش باشد.

حجت االسالم و المسلمین انصارى مى گوید: جشنواره 
ملى تصویرگرى رضوى در ایستگاه چهاردهم امسال بر 
مبناى فراخوان و پذیرش نبوده بلکه محور کار جشنواره بر 
مبناى کارگاه هاى آموزشى شکل گرفت و در سه مرحله 

برگزار شد.
وى ادامه داد: در این جشنواره 70 تصویرگر شرکت کردند 
که در مرحله دوم 37 نفر انتخاب شــدند و در مرحله آخر 
داوران 15 اثر را برگزیده اعالم کردند که البته در ســطح 
کشــور ما به این آمار قانع نبوده و باید شرکت کنندگان 
بیشــتر باشــند. اما باید اعالم کنم محتــواى کار و آثار 

شرکت کنندگان، تقریباً قابل قبول بوده است.
دبیر اجرایى چهاردهمین جشــنواره ملــى تصویرگرى 

رضوى هم گفت: امسال جشــنواره به صورت ورکشاپ 
کارگاهى در سه مرحله با شرکت 70 تصویرگر از سراسر 
کشور برگزار شد که در نهایت 15 اثر برگزیده شد و مورد 
تجلیل قرار گرفت و 37 اثر نیز در نمایشگاه در معرض دید 

عالقه مندان قرار گرفت.
سید محمد قلمکاریان اظهار امیدوارى کرد این جشنواره 

استمرار داشته باشد و به اهداف خود دست یابد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره همچنین استاد نعمت ا... 
رسته، شاعر و نویسنده کودك، اشعارى به سبک کودکانه 

در وصف امام رضا(ع) قرائت کرد.
شایان ذکر اســت به برگزیدگان این جشــنواره و افراد 

شایسته تقدیر، عالوه بر لوح تقدیر، هدیه نقدى اهدا شد.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تصویرگرى رضوى

شایعات متعدد درباره شــیوع آنفلوآنزا در اصفهان، از جمله 
علت تعطیل شدن مدارس در چند روز اخیر و تعداد فوتى هاى 
ناشى از ابتال به این بیمارى، دو مقام ارشد بهداشتى و پزشکى 

استان را به توضیحات کامل در این باره واداشت.
کمال حیدرى، رئیس مرکز بهداشــت استان اصفهان در 
گفتگو با «مهر»، با بیان اینکه بیش از 860 نفر در اســتان 
اصفهان به آنفلوآنزا مبتال شده اند، عنوان کرد: متأسفانه ده 
نفر از این افراد فوت شده اند. وى با اشاره به شیوع آنفلوآنزا 
در کشور و در اســتان اصفهان اظهار کرد: به دلیل اپیدمى 
آنفلوآنزا که در جهان و در کشور شاهد آن هستیم نامه اى 
به نظام پزشکى استان نوشتم که به پزشکان توصیه شود 
در مصرف داروى «تامى فلو» دچار مصرف بى رویه نشوند. 
همچنین به این نکته اشــاره شــد که آمپول دگزامتازون 
دارویى است که نباید براى افراد مبتال به آنفلوآنزا مصرف 
شود چراکه این افراد داراى سیستم ایمنى ضعیفى هستند 
و این دارو باعث ضعف بیشتر سیستم ایمنى آنها خواهد شد 
و مى تواند براى بیماران مشکل ســاز باشد؛ بر این اساس 

پزشکان باید در تجویز این دارو دقت کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
اطالع رسانى اپیدمى بیمارى ها یک مسئله عادى است و 
نشان دهنده شرایط خطرناك نیست، تصریح کرد: زمانى که 
اپیدمى رخ مى دهد توازن عرضه و تقاضا برهم خواهد خورد 
و تجویز بى مورد داروها مى تواند باعث کمبود دارویى شود.

اما به دنبال تعطیلى مدارس اصفهان و 12 شهر دیگر استان 
در چند روز اخیر بر اســاس تصمیم کارگــروه هماهنگى 
اضطرار آلودگى هوا، مطالبى مبنى بر نقش شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا در این موضوع در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد. 
این در حالى است که بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان این موضوع را تکذیب کرد و گفت: 
شیوع این بیمارى، دلیل تعطیلى مدارس در چند روز اخیر 

نیست.
وى ضمن تأیید فوت حدود ده نفر در اســتان بر اثر ابتال به 

آنفلوآنزا تأکید کرد:  امسال از ابتداى مهر، موجى از آنفلوآنزا 
در استان شــیوع یافت که نسبت به ســال گذشته به طور 

واضح افزایش نشان مى دهد.
کلیدرى با بیان اینکه از ابتداى پاییز تا دهم آذر امسال 847 
نفر مشکوك به بیمارى آنفلوآنزا در مراکز درمانى اصفهان 
بسترى شدند، اضافه کرد: از بین آنها ابتالى 68 نفر به این 
بیمارى پس از انجام آزمایش پزشــکى، ُمســجل شد که 

تاکنون حدود ده نفر از آنها فوت کرده اند. 
وى با تأکید براینکه این آمار براى ما نگران کننده اســت، 
تصریح کرد: ما به همه مسئوالن و پزشکان در این زمینه 
هشــدار داده ایم اما جاى نگرانى هم وجود ندارد و شرایط، 

کنترل شده و داروهاى درمانى مورد نیاز هم موجود است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
کاهش بارندگى نقش اساسى در شیوع این بیمارى داشته 
است، اظهار امیدوارى کرد که با موج جدید بارندگى ها، اوج 

شیوع این بیمارى کاهش یابد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین با 
اشــاره به اینکه آلودگى هوا به دلیل تأثیر بر روى سیستم 
تنفســى و ایمنى بدن، افراد را براى ابتال به این بیمارى، 
مستعدتر مى کند، اضافه کرد: جانباختگان ناشى از آنفلوآنزا 
در اصفهان از همه گروه هاى ســنى و بیشتر از افراد داراى 
سیستم ایمنى ضعیف مانند کودکان، سالمندان و مبتالیان 

به سرطان و دیابت بودند.
کلیدرى با بیان اینکه زنان باردار نیز از گروه هاى آسیب پذیر 

در این زمینه هستند، خاطرنشان کرد: با وجود ابتالى بیش 
از ده زن باردار در اســتان به این بیمارى، همه آنها تحت 

مراقبت قرار گرفتند و بهبود یافتند.
وى در پاســخ به اینکه عده اى، ناآرامى هاى آبان را یکى 
از دالیل شیوع آنفلوآنزا در کشــور مى دانند، گفت: در آن 
چند روز، بیشــتِر مردم داخل خانه بودند و بیمارستان هاى 
استان ما، با تعداد کمترى از مراجعه کنندگان مبتال به این 
بیمارى مواجه شدند. کلیدرى با تأکید براینکه چیزى براى 
پنهانکارى در باره بیمارى آنفلوآنزا وجود ندارد، افزود: نگاه 
ما این است که باید به درستى در باره آن اطالع رسانى کرد 
و مردم هم باید بهداشــت فردى و توصیه هاى اعالم شده 

را رعایت کنند.

پاسخگویى مسئوالن علوم پزشکى استان درباره ابهامات بیمارى همه گیر پاییز امسال 

قربانیان آنفلوآنزا در اصفهان به 10 نفر رسید

ساسان اکبرزاده

مانى مهدوى

چند روزى است که آلودگى هوا و تأثیرات سوء آن بر 
روى سالمت جامعه و به ویژه گروه هاى حساس بحث 
روز شده اســت. غلظت آالینده ها و پایدارى جوى در 
کالنشــهرها از جمله اصفهان تعطیلى مدارس را به 
دنبال داشت. هر چند که تعطیلى شش روزه مدارس 
با احتساب دو روز پنج شنبه و جمعه تا حدى از نگرانى 
خانواده ها براى سالمت فرزندان محصلشان کاست 
ولى دیروز که بیشتر خانواده ها احتمال تعطیلى مدارس 
را به علت افزایــش آلودگى هــوا مى دادند، مدارس 

تعطیل نبود.
به عبارتى مى تــوان گفت هواى دیــروز اصفهان بر 
خالف پیش بینى ستاد مدیریت بحران، همچنان آلوده 
و در اغلب مناطق شهر براى عموم ناسالم بود. حاجى 
بابایى، معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان در این باره تصریح کرد: شنبه شب به 
علت افزایش غلظت آالینده ها و پایدارى و سکون هوا 
در اصفهان، جلســه اضطرار آلودگى برگزار شد و به 
همین علت تدبیر تعطیلى مدارس براى کاهش روند 
آلودگى گرفته شــد تا ترافیک و تردد دانش آموزان و 
معلمان در سطح شهر به افزایش آلودگى دامن نزند. 
وى ادامه داد: روز یک شنبه شاهد پایدارى جو و غلظت 
آالینده ها بودیم و با تعطیلى مدارس از انتشار آالینده ها 
خوددارى شد و ترافیک سبب افزایش آلودگى نشد و 
تا حدى آلودگى فروکش کرد. اما ترافیک روز دوشنبه 
با یک شنبه قابل مقایسه نیست از طرفى پایدارى هوا 
هم به قوت خود باقى اســت و تلفیق آلودگى ناشى از 
ترافیک، ابرناکى و سکون هوا مزید بر علت شده که 
باعث افزایش اعداد شــاخص آلودگى هوا نسبت به 

یک شنبه شود.

واردات بى رویه نخ و پارچه به کشور باعث تعطیلى برخى از 
کارخانه هاى نساجى اصفهان شد.

مدیر یکى از کارخانه هاى تولید نخ در شهرك صنعتى مورچه 
خورت اصفهان در مصاحبه با خبرگزارى «صدا و ســیما» 
گفت: از اوایل خرداد امســال با چراغ سبز مسئوالن واردات 
نخ آزاد شد و همین موضوع باعث تعطیلى دو ماهه کارخانه 
الماس نخ سپاهان شد. محســن حیدرزاده افزود: نخ هاى 
وارداتى موجب اشتغال کارگران کشورهاى همجوار شد و 
در عوض در کارخانه الماس نخ سپاهان کارگران بیکار شدند. 
وى با بیان اینکه واردات غیر منطقى و کارشناسى نشده نخ 
موجب تعطیلى کارخانه هاى نســاجى اصفهان شده گفت: 

تولیدکنندگان داخل با تولید نخ هاى مرغوب این توانایى را 
دارند که هم مصرف بازار داخل را تأمین کنند و هم بازارهاى 

خارجى را به دست بگیرند.
مدیرعامل شرکت الماس نخ سپاهان با اشاره به راه اندازى 
این کارخانه در زمان بحران کارخانه هاى نســاجى گفت: 
با راه اندازى این کارخانه با اشــتغالزایى صدنفر از کارگران 
و مهندســان جوان ایرانى، مرغوب ترین نخ راهى بازار شد. 
حیدرزاده با بیان اینکه تولیدکننده عالقه اى به خاموش شدن 
چراغ کارخانه اش ندارد، افزود: رفــع موانع تولید به معناى 
واقعى تنها راهى است که چرخ هاى این صنعت مهم اشتغالزا 

و پردرآمد را به حرکت درآورد.

واردات آزاد نخ چه بر سر صنایع نساجى اصفهان مى آورد؟
دفتر تخصصى رسانه وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان ســال 1385 با هدف ارتقاى 
سواد رسانه اى شهروندان افتتاح شد. مسئول فرهنگسراى 
رســانه با بیان ایــن مطلب گفــت: در این دفتــر تاکنون 
نشســت هایى ویژه متخصصین سواد رســانه اى، روزنامه 
نگارها و استادان سواد رســانه اى، نشریات و خبرگزارى ها 
برگزار شده است. فاطمه شــفیعى اظهارکرد: به روزرسانى 
روزنامه نگاران و خبرنگاران در حوزه هاى جدید خبرنویسى و 
برگزارى دوره هاى ضمن خدمت به منظور ارتقاى سواد رسانه 
مربیان از جمله اقدامات فرهنگسراى رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان بوده است. 

وى افزود: این فرهنگسرا شامل کتابخانه تخصصى رسانه با 
بیش از 1800 جلد کتاب تخصصى بوده که مورد اســتفاده 
دانشجویان عالقه مند و متخصصین این حوزه قرار مى گیرد. 
وى بیان کرد: کالس «فن بیان» و «عکاسى» سه شنبه ها و 
چهارشنبه ها و کانون «سواد رسانه اى» یک شنبه ها برگزار 
مى شود که در پاییز 98 میزبان شهروندان عالقه مند است. 
گفتنى اســت؛ شــهروندان عالقه مند به مباحث رسانه اى 
مى توانند به محل فرهنگسراى رسانه واقع در انتهاى خیابان 
پروین، مقابل فروشــگاه رفاه، کنارگــذر بزرگراه، مجتمع 
مطبوعاتى شهردارى اصفهان، طبقه دوم واحد 20 مراجعه 

کرده و یا با شماره 35544096 تماس حاصل کنند.

فرهنگسراى رسانه، همراه پاییزى شهروندان

چرا تشدید 
آلودگى هواى اصفهان 
دیروز پیش بینى نشد؟

مدیرعامل اتحادیه شرکت هاى تعاونى مرغ تخمگذار 
و مادر اســتان اصفهان گفت: تاکنون هیچ گونه گله 
صنعتى در بخش تخمگذار در کشور درگیر آنفلوآنزا 

نشده است.
سید شهاب الدین افضل در گفتگو با «تسنیم» شیوع 
آنفلوآنزا را در نوســانات نرخ تخم مرغ حائز اهمیت 
دانست و اظهار کرد: امسال در اصفهان واحدهاى مرغ 
تخمگذار درگیر آنفلوآنزاى پرندگان نشده اند و فقط در 
واحد مرغ مادر صنعتى یک مورد در آذربایجان و سه 
تا چهار کانون بومى در کشور درگیر این نوع بیمارى 
هستند. وى با تأکید بر اینکه به هیچ وجه تاکنون در 
واحدهاى صنعتى تخمگذار در استان اصفهان گردش 
ویروس آنفلوآنزا مشاهده نشده است، افزود: از نیمه 
سال گذشته براى کنترل بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان که تلفات زیادى در سال هاى گذشته گرفت، 
برنامه داشتیم و همانند پارســال معتقدیم که این 

بیمارى هم اکنون تحت کنترل است.

مرغ هاى تخمگذار درگیر 
آنفلوآنزاى پرندگان نیستند
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آگهى تاسیس
موسسه غیر تجارى عدالت گســتران مهر آیریک درتاریخ 1398/04/30 
به شــماره ثبت 107 به شناســه ملى 14008483789 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضــوع : ارائه کلیه خدمات مشــاوره حقوقــى و داورى از جمله 
تهیه و تنظیم دادخواست حقوقى و شــکوائیه و لوایح اعتراضیه و دفاعیه و 
قبول وکالت از اشــخاص حقیقى یا حقوقى داخلى یا خارجى در زمینه امور 
حقوقى,کیفرى،ملک,ارث,گمرك و سایر امور حقوقى و کیفرى دیگر از طریق 
پروانه وکالت با وکالى پایه یک دادگسترى به منظور دفاع از حقوق موکلین 
در مراجع قضایى و داورى با ارائه پروانه وکالت رسمى از کانون وکال پس از 
کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نائین ، بخش مرکزى ، شهر نائین، 
شهیدمطهرى ، کوچه شماره 14 ، بلوار شهیدمطهرى ، پالك 313 ، طبقه اول 
کدپستى 8391615666 سرمایه شخصیت حقوقى : 1000000ریال مى 
باشــد که تماما پرداخت و دراختیار مدیران قرارگرفت اسامى و میزان سهم 
الشرکه شرکا : نفیســه ملکوتى خواه به شماره ملى 1270944452 دارنده 
10000ریال سهم الشرکه زهرا خداپرست به شماره ملى 1270958933 
دارنده 990000ریال سهم الشرکه اولین مدیران : نفیسه ملکوتى خواه به 
شماره ملى 1270944452 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
زهرا خداپرست به شماره ملى 1270958933 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از 
قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه ثبت موضوع فوق به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمى باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نایین (677781)

...ادامه از صفحه اول
 ولى رســیدن به یار که آسان نیســت؟! اگر زمستان بود، این صف انســانى به خودشان 
مى لرزیدند و اگر تابستان بود، مشغول پاك کردن عرق هاى پیشانیشان مى شدند تا گذر 

دقایق را تحمل کنند و بعد دلى از عزاى خواندن روزنامه و مجله درآورند.
پیرمرد اما به این صف هیچ توجهى نمى کرد؛ اصًال انگار نــه انگار اینها آدمند که ردیف 
ایســتاده اند؛ کار خودش را مى کرد تا وقتى که زنگ پایان دکه چینى به صدا در مى آمد. 
اینجا بود که آقاى دکه دار تازه سراغ موتورش مى رفت و روزنامه ها و مجله ها را روى زمین 
مى گذاشت. مرحله بعد الیى زدن روزنامه ها با حداقل سرعت ممکن بود. این مرحله هم 
مدتى وقت مى گرفت و اهالى صف، همچنان در ســکوت و پشت به پشت هم به او نگاه 
مى کردند تا کارش تمام شــود. بعد از الیى زدن، ده ها چشم ناظر شــاهد شعبده بازى 
محیرالعقول آقاى دکه دار مى شــد. پیرمرد چند نســخه از معدود نســخه هاى روزنامه 
«کیهان» را که از محل توزیع آورده بود بر مى داشت و داخل یک صندوق چوبى قدیمى و 
در دار که جلوى صندلى اش بود مى گذاشت و درش را محکم مى بست. البته آنها را جورى 
تا مى کرد که کسى نفهمد «کیهان» است اما اهل صف خوب مى دانستند چون هر روز 
این سریال تکرارى را به چشم مى دیدند. بعضى روزها هم تمام نسخه ها را در آن صندوق 
مى گذاشت و این یعنى دیگر کسى نباید سراغى از آن روزنامه ها بگیرد اال آنها که به قول 
خودش مشترکانش بودند و همیشه بابت نگهدارى «کیهان» در صندوق به او پول بیشترى 
پرداخت مى کردند. ســروکله این مشترکان محترم تا چند ســاعت بعد، یکى یکى پیدا 
مى شد و «کیهان» نایاب و دو تومانى را با بهایى بیشتر مى خریدند؛ آن هم روزنامه اى را 
که بعدازظهر روز قبل در تهران توزیع شده بود و صبح فردایش رسیده بود به اصفهان! یعنى 

پول اضافه براى کلى اخبار سوخته!
پیرمرد بعد از آنکه ریز و درشت روزنامه ها را از هم سوا مى کرد(!) سروقت مجله ها مى رفت. 
بعضى را دسته مى کرد و روى پیشخوان رنگ و رو رفته دکه، سرجاى خودش مى گذاشت، 
بعضى را هم کنار دستش. پشت دکه رو به خیابان هم ریسمانى از این سو تا آن سوآویزان 
کرده بود که نمونه مجله ها را مثل رخت خیس روى آن مى انداخت تا نظر رانندگان و عابران 

آن طرف خیابان را جلب کند.
از اینجا به بعد اصل ماجرا شروع مى شد؛ داد و بى داد از دو طرف. از طرف اهل صف که حاال 
به جنبش درآمده بودند، هشــدار و انذار و التماس:  «آقا! برو توى صف، آقا! صف را به هم 
نزن، خارج صف بهش روزنامه نده!» و از طرف آقاى دکه دار، ناسزا و فریاد که نثار طرف 
مقابل مى کرد. مشترى هایى که خواننده روزنامه «اطالعات» و «رسالت» و «جمهورى» 
وبعدها «ابرار» بودند مشکلى نداشتند؛ براى آنها روزنامه به وفور پیدا مى شد اما آنها که از 

میان روزنامه ها اول «کیهان» را مى خواستند، باید مى دانستند که شانسشان بعد ازگلچین 
شدن و رفتن تعدادى از آن روزنامه محبوب داخل صندوق چوبى، بسیار کم است آن هم 
اگر از میانه صف به آخر ایستاده بودند. در این صورت معلوم است که کار، بى دعوا و درگیرى 
رفع و رجوع نمى شد. البته از آن طرف هم فتح الفتوحى بود براى دو سه نفر اول صف که 
هر چه مى خواستند به آنها مى رسید حتى در روزهاى یک شنبه که وضع از روزهاى دیگر 

هم بدتر مى شد.
در میان مطبوعاتى که پیرمرد مى آورد، محبوب ترینشان بعد از روزنامه «کیهان» (که همه 
آن را مى خواستند) بى شــک و تردید هفته نامه «دنیاى ورزش» بود. این مجله محبوب 
مؤسسه اطالعات، روزهاى شــنبه در تهران توزیع مى شد و تا مى آمد به اصفهان برسد، 
صبح یک شنبه شده بود. «دنیاى ورزش» چنان خاطرخواه داشت که بى اغراق اگر چندهزار 
نسخه اش فقط به اصفهان مى رسید تا ساعتى بعد از توزیع، چیزى از آن باقى نمى ماند. اما 
این اتفاق هیچگاه نمى افتاد. یعنى زیرساخت هاى کشورى که تازه از جنگى طوالنى مدت 
بیرون آمده بود نمى توانست بیشتر از معدود نسخه هایى از یک نشریه را به روى دکه ها 
بفرستد. البته قبل از آن هم وضع بهتر نبود چون همه چیز مى بایست در خدمت دفاع از میهن 

هزینه مى شد و طبیعتاً نوبت به «دنیاى ورزش» و مانند آن نمى رسید.
«دنیاى ورزش» از همان مجالتى بود که آقاى دکه دار کنار دستش مى گذاشت و چون 
فقط چند نسخه (به جرأت فقط ده دوازده نسخه) مى آورد، اصًال به روى ریسمان یا در کنار 
مجالت دیگر در پیشخوان نمى رسید. و خالصه که چه بساطى بود برسر این چند جلد هفته 
نامه «دنیاى ورزش». البته «کیهان ورزشــى» هم بود اما مشترى این محصول مؤسسه 
کیهان به تعداد مشترى هاى محصول دیگرش(روزنامه «کیهان») نبود چون نه کیفیت 
مطالبش به «دنیا» مى خورد و نه کیفیت ظاهرى خود مجله به گرد پاى هفته نامه ورزشى 
مؤسسه رقیب مى رسید. فکر کنید «دنیاى ورزش»، چندین صفحه گالسه به اضافه یک 
پوستر رنگى در دو صفحه وسطش داشت اما «کیهان ورزشى» نه. شما باشید آن «دنیا» را 

به این «کیهان» مى دهید؟!
اما البد مى پرسید چرا پیرمرد دکه دار یک صندوق چوبى براى مشترکین(!) «دنیاى ورزش» 
نداشت تا آن صندوق را هم آباد کند؟! ســئوالتان بحق است و پاسخش هم این است که 
جایى را داشــت که مجله ها را در آن نگه دارد گیرم آن مخزن به شکل صندوق نبود. اگر 
کنجکاویتان حسابى برانگیخته شده که پس «دنیاى ورزش» مشترکان محترم کجا پنهان 

مى شد، به شما مى گوییم جایى که عقل جن هم به آن نمى رسید!
آن صندلى پایه بلند پیرمرد یادتان هست؟ آقاى دکه دار مجله هاى بازار سیاهى (یا همان ها 
که مخصوص مشترك هایش بود) را روى این صندلى مى گذاشت، یک متکاى چهارگوش 

نازك هم روى آن و بعد هم روى متکا مى نشست چشم انتظار مشترى هاى خاص! سر و کله 
اینها که پیدا مى شد، پول را مى گرفت (البته بیشتر از 10 تومان روى جلد) و بدون آنکه بلند 
شود، یک «دنیا» از زیر متکا بیرون مى کشید، لوله مى کرد و به مشترى مى داد. مشترى هم 
مى دانست که باید مجله را سریعًا در کیف، کالسور، جیب یا خالصه جایى پنهان کرده و 
خیلى سریع موقعیت را ترك کند چون اگر کسى وسط این مبادله(!) سر مى رسید و او هم 

«دنیا» مى خواست اما به قیمت جلد، دعوایى راه مى افتاد که بیا و ببین. 
البته آقاى دکه دار ترفندى هم براى این آدم ها در آســتینش داشــت. مى گفت «دنیاى 
ورزش» را به قیمت روى جلد مى خواهید؟ ایرادى ندارد؛ همــان 10 تومان را بدهید اما 
باید با هر شماره «دنیاى ورزش»، یک هفته نامه «جوانان» یا «اطالعات هفتگى» هم 
به زور و اجبار بخرید! این دو تا مجله هم از جمله هفته نامه هاى مؤسسه اطالعات بودند 
اما آنقدر مهجور شده بودند که کسى سراغى از آنها نمى گرفت. این ترفند باعث مى شد 
پیرمرد سودى هم از ِقَبل مجالت بدون خواننده اش ببرد آن هم به یمن محبوبیت «دنیاى 

ورزش» پرخواننده.       
 بعدها در کنار «دنیاى ورزش» و «کیهان ورزشى»، هفته نامه هاى «پهلوان» و «بشیر» 
و چیزهاى دیگر هم سر و کله شان پیدا شد همانطور که روزنامه هاى دیگرى هم به روى 
پیشخوان آمد اما از محبوبیت «دنیاى ورزش» و روزنامه «کیهان» کاسته نشد؛ هنوز هم 

صف بود و دعوا تا مدت ها بعد.
■■■ 

پیرمرد دکه دار این روزها نیست. اما دکه اش هست هرچند نه مثل سابق کهنه و زنگ زده؛ 
شیک تر شده و اداره اش به دست پســرش افتاده. روزنامه و مجله هم الى ماشاءا... بیشتر 
شده، با تأخیر چند ساعته هم از تهران به اصفهان مى رسد نه یک روزه، روزنامه «کیهان» 
هم فت و فراوان است. از ورزشى ها هم نگویم که این روزها دیگر الزم نیست یک هفته 
صبرکنید تا اتفاقات یک هفته قبل را در «دنیاى ورزش» و «کیهان ورزشى» بخوانید؛ هر 
روز صبح چندین روزنامه ورزشى پر از خبر و گزارش، با صفحات باکیفیت و رنگى، جدیدترین 
و به روزترین ها را برایتان فهرست مى کنند.  هر کدام هم تا شب روى دکه مى ماند تا شما 
هر ساعتى دلتان خواست خرامان خرامان بروید و یکى را بدون جار و جنجال و به قیمت 
خودش بخرید. اما نمى دانم چرا دلتنگ آن پیرمرد دکه دار و صندلى پایه بلند وجعبه چوبى و 
مجله زیر متکاى کدر چهارگوشش هستم. دلتنگ توى صف ایستادن براى خریدن روزنامه 
و مجله. درست است که مجله «دنیاى ورزش» و روزنامه «کیهان» را گران تر مى داد اما 
بو و مزه آن «دنیا» و ســیاحت در آن «کیهان» در کنار صف نشینان آن روزها که من هم 

یکى شان بودم، یک چیز دیگر بود.

نوستالژى پیرمرد و «دنیا»

برنامه هاى «کیانو ریوز» و مشغله او براى نقش آفرینى در فیلم هاى سینمایى، زمان ساخت و اکران فیلم «جان 
ویک 4» را در هاله ابهام قرار داده است.

کیانو ریوز از بازیگرهاى محبوب این روزهاى سینما محسوب مى شود؛ همه در فیلم  دنبال کشتن او هستند اما 
در دنیاى واقعى هم براى به خدمت گرفتنش در فیلم هاى سینمایى سر و دست مى شکنند.

کیانو ریوز در سال 2019 با بازى در فیلم سینمایى «جان ویک 3» و صداپیشگى در انیمیشن «داستان اسباب 
بازى 4» موفق ظاهر شد. او در سال هاى آتى در سه فیلم سینمایى مهم به صورت پیاپى نقش آفرینى خواهد 
کرد؛ البته طبق گفته «الرنس ردیک» ساخت فیلم سینمایى «جان ویک 4» در هاله ابهام است. اما با اینکه 

«جان ویک 4» هنوز ساخته نشده، تاریخ اکران آن براى 21 ِمى 2021 (31 اردیبهشت) تنظیم شده است!
الرنس ردیک که نقش یکى از افراد هتل کانتیننتال، در فیلم سینمایى «جان ویک» را دارد، در مورد پیشرفت 
جدیدترین فیلم از مجموعه سینمایى جان ویک گفت: «آخرین بارى که مطلع شدم، هنوز هیچ فیلمنامه اى 
نوشته نشده است؛ اما به نظرم اکنون در حال کار کردن روى آن هستند. یکى از مشکالت ما مسئله زمان و وقت 
ریوز است؛ کیانو ریوز به عنوان بازیگر اصلى، براى بازى در فیلم سینمایى «ماتریکس 4" به توافق رسیده و 

مدتى نیز مشغول فیلمبردارى فیلم «بیل و تد» بوده و سرش به شدت شلوغ است.»
فیلمبردارى فیلم «بیل و تد» به اتمام رسیده و در تاریخ 21 آگوست 2020 (31 مرداد 99) اکران مى شود. قرار 
است ساخت «ماتریکس 4» هم در ماه هاى ابتدایى سال 2020 آغاز شود و احتماالً  در سال 2022 اکران خواهد 

شد که در این صورت با فیلم «جان ویک» تداخل زمانى خواهد داشت.

«کیانو ریوز» ساخت 
«جان ویک 4»را 
به تعویق انداخت

فقدان مدارك
برگ کمپانى خودرو سوارى پژو تیپ 206 مدل 1381 بنزینى 
به شــماره موتور FSE 33856835 10 و شــماره شاسى 
IN 81609481 به شــماره پالك 549/53 ص 59 متعلق به 
صادق شاه محمدى به شماره ملى 5750013006 فرزند رضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مهران رجبى، بازیگر پرکار تلویزیون و سینما که 
برخالف دو سرى قبل از سریال درحال پخش 
سروش صحت، این بار در «فوق لیسانسه ها» 
حضور ندارد، عنوان کرد: نامم گویا همچنان در 
خبرها جزو بازیگران این سریال برده مى شود 
که البته به اشتباه اســت و آن را جدى نگیرید! 
وى افزود: قرار هم نیســت در قســمت هاى 
باقیمانده، نقشى داشته باشم که این را هم باید 

به پاى گرفتارى من گذاشت.
رجبى در این باره گفت: دوستى من با سروش 
صحت و رضــا جودى بیشــتر از همکارى به 
عنوان بازیگر و فیلمساز است؛ اگر هم در این 
سرى حضور ندارم، به چند علت است که یکى 
همزمانى تصویربردارى «فوق لیسانسه ها» با 

سریال «87 متر» کیانوش عیارى بود.
ایــن بازیگر توضیــح داد: البتــه نیازى 
هم بــه ســکانس اصلى بــازى  من در 
«فوق لیسانسه ها» و همان حوض وسط 
پارك، در قصه سرى سوم احساس نکردند. 
چند مرتبه هم خواستند که دوباره در مجموعه 
حضور داشته باشم اما متأسفانه نتوانستم؛ به هر 
حال این بخش دیگر در فیلمنامه نوشته نشد. 
وى تأکید کرد: فکر مــى کنم من گرفتارترین 
آدم روى کره زمین باشم؛ بنابراین بهتر دیدند 
که این سکانس سریال دیگر نوشته نشود که 

من هم در قصه نباشم.
مهــران رجبــى بــا ایــن حــال گفــت: 
«فوق لیسانســه ها» مثل دو سرى قبلش کار 
خوبى اســت که مخاطب را جذب مى کند. اما 
به هرحال به قولى بازى در این سرى، قسمت 
من نبود. بنابراین بینندگان منتظر بازى من در 

قسمت هاى بعد نباشند.

ماجراى غیبت
 مهران رجبى در

 «فوق لیسانسه ها»

قسمت هاى بعد نباشند.

فیلم سینمایى «معکوس» از چهارشنبه هفته گذشته اکران در سینما هاى 
تهران و شهرستان ها را آغاز کرده است، این فیلم در سه روز نخست اکران که 
به افتتاحیه معروف است، توانسته به فروشى نزدیک به 30 میلیون تومان دست 
پیدا کند. «معکوس» نخستین تجربه کارگردانى پوالد کیمیایى نخستین بار 
در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده رونمایى و با نقدهاى بسیار متفاوتى 
روبه رو شد، این فیلم هیچ جایزه اى را دریافت نکرد اما همچنان به امید اکران 

راهى سال جدید شد.
ترکیب بازیگران فیلم «معکوس» ترکیب متنوع و جالب توجهى است. در 
این فیلم بازیگرانى از دو نسل متفاوت از ســینما به ایفاى نقش مى پردازند 
که همین شاید عاملى براى جذابیت اثر باشد. اکبر زنجابپور، بابک حمیدیان، 
شهرام حقیقت دوست، لیال زارع و علیرضا کمالى نام بازیگرانى است که در 

فیلم سینمایى «معکوس»  به ایفاى نقش پرداختند. 

شروع ناامید کننده 
نخستین فیلم پوالد کیمیایى 

«وین دیزل»، بازیگر مطرح سینماى هالیوود بار دیگر و همزمان با آغاز سال نو میالدى 
با فیلم جدید و اکشــن خود به سینماهاى جهان باز خواهد گشــت. از معروف ترین 
فیلم هاى او مى توان به ســرى فیلم هاى «سریع و خشــن»، «ریدیک» و «تریپل 

اکس» اشاره کرد.
«بالدشات» نام فیلم جدیدى است که وین دیزل در آن به ایفاى نقش پرداخته است، 
این اثر فیلمى در ژانر ابَرقهرمانى به کارگردانى «دیو ویلسون» است که در سال 2020 
منتشر خواهد شــد. انتظار مى رود این فیلم یکى از شانس هاى گیشه در کریسمس 

هالیوود در جذب گیشه باشد. 
دیزل امســال پرفرو ش ترین فیلم تاریخ ســینماى جهان را در برنامه داشت، فیلم 
سینمایى «اونجرز 3» با حضور نزدیک به 20 شخصیت ابرقهرمانى توانست با گذر از 
مرز دو میلیارد دالر فروش جهانى چهارمین فیلم تاریخ سینما باشد که این مرز را رد 
مى کند. این فیلم بعد از سه فیلم «آواتار»، «جنگ ستارگان» و «تایتانیک»  چهارمین 

فیلم پرفروش تاریخ سینماى جهان است.

دهمین آلبوم رسمى محسن چاوشى در هفته پایانى آذر روانه بازار موسیقى خواهد 
شد.

آلبوم جدید محسن چاوشى با نام «بى نام» (قمارباز) که قرار بود پنجم آذر ماه منتشر 
شود و به دلیل ناآرامى هاى کشور به تعویق افتاد، در تاریخ 26 آذر روانه بازار موسیقى 
خواهد شد.  این آلبوم 11 قطعه دارد و تیزر رسمى آن شنبه 16 آذر ماه منتشر مى شود. 

پیش فروش آلبوم نیز از 16 آذر آغاز خواهد شد.
موسیقى این آلبوم را به صورت کامل محسن چاوشى بر عهده داشته است و محمد 

جاسمى نیز به عنوان همخوان و خواننده مهمان دراین اثر حضور دارد.
قطعه جنجالى «قمارباز»  با همین نام در لیست قطعات آلبوم هست و این اثر بدون 

تبلیغات میدانى روانه بازار موسیقى کشور خواهد شد.

بازگشت دوباره
 بازیگر «سریع و خشن» به هالیوود

تاریخ نهایى انتشار آلبوم چاوشى 
اعالم شد

تهیه کننده سریال «دختر شــینا» از منتفى شدن ساخت این 
مجموعه براى تلویزیون خبر داد.

نرگس آبیار کارگردانى اســت که از جملــه موفقیت هاى او 
مى توان به ســاخت روایت تکان دهنده انتظار یک مادر براى 
بازگشت فرزندش از جنگ تحمیلى هشت سال دفاع مقدس 
در «شیار143» اشــاره کرد که باعث شــد او در مقام یکى از 
کارگردانان تأثیرگذار حوزه دفاع مقدس قرار گیرد. «شــبى 
که ماه کامل شد» هم جدیدترین ســاخته سینمایى او است 
که در اکران امســال مورد توجه مخاطبان قــرار گرفت و به 
تازگى درخشــش در عرصه جهانى را هم در پایتخت استونى 
با دریافت جایزه ویژه مخاطبان جشــنواره «شــب هاى سیاه 

تالین»، تجربه کرد.
نرگس آبیار پیش از این  تجربه سینمایى، فیلمنامه سریالى با 
نام «دختر شــینا» را هم با اقتباس از کتاب خاطراتى با همین 
نام، براى تلویزیون به نگارش درآورده بود که قرار بود ابتدا به 
تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى ســاخته شود. با این حال 
ســاخت این ســریال که ابتدا قرار بود در 13 قسمت به تولید 
برسد، چندین سال در مراحل مختلف تصویب فیلمنامه و تولید 
و تهیه کنندگى باقى ماند تا اینکه ســال گذشته نرگس آبیار 
فیلمنامه این سریال را تا 30 قسمت کامل کرد و امسال قرار 
شد این مجموعه به تهیه کنندگى محمد خزاعى ساخته شود. 
اما جدیدترین وضعیت سریال حاکى از این است که تلویزیون 
فیلمنامه «دختر شــینا» را که براســاس خاطرات «قدم خیر 
محمدى کنعان»، همسر سردار شهید «حاج ستار ابراهیمى» 

نوشته شده تلخ دانسته و خواستار تغییر فیلمنامه شده است.

محمد خزاعى، تهیه کننده سینما و تلویزیون که مدتى پیش 
تهیه کنندگى سریال «دختر شینا» را بر عهده گرفته بود، درباره 
وضعیت تولید این ســریال بیان کرد: «نرگس آبیار خودش 
اعالم کرده بود که اگر قرار باشد سریالى در تلویزیون بسازد 

پروژه «دختر شینا“ است. 
با این حال تلویزیون بعد از اســتقبال اولیه از ساخت این اثر، 
اعالم کرد که فیلمنامه فعلى قصــه تلخى دارد.» تهیه کننده 
فیلم «به وقت شــام» تصریح کرد: «تلویزیون معتقد است 
فیلمنامه نباید براســاس خود رمان نوشــته شود، چون رمان 
تلخ است و فیلمنامه این سریال باید براساس ذائقه مخاطب 
تلویزیون تغییراتى داشته باشــد. خانم آبیار هم بیان کرده که 
قرار نیســت تغییراتى در فیلمنامه ارائه بدهد و تنها با همین 

شرایط و فیلمنامه فعلى حاضر است سریال را به تولید 
برساند. طبیعتًا بعد از این نظر، با سیمافیلم به این 

نتیجه رسیدیم که این فیلمنامه امکان ساخت 
ندارد.» 

سریال تازه نرگس آبیار کنسل شد



ورزشورزش 05053638 سال  شانزدهمسه شنبه  12 آذر  ماه   1398

آگهی مناقصه عمومی  واگذارى امور نظافت و حمل زباله
 محوطه هاى پردیس دانشگاه

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بــه آدرس   poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

م الف: 682809شماره تلفن: 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

بازى برگشت چه دوئل مرگبارى مى شود
استراماچونى و قلعه نویى مى دانستند با رقیب مستقیم 
خود در راه قهرمانى روبه رو خواهند شد. پیروزى در 
چنین مسابقاتى حکم شلیک گلوله به پاى رقیب 
را دارد و مسیر قهرمانى را هموار خواهد کرد. 
ولى بر طبق سنت جا افتاده فوتبال ما 
مربیان اغلب براى نباختن در برابر 
رقباى اصلى به میدان مى روند. 
و این محافظه کارى باعث شده 
اســت بازى هاى بزرگ لیگ 
ایران همواره با حداقل موقعیت 

و حداکثر احتیاط به انجام برسند.
اما ظاهراً مربى ایتالیایى امسال استقالل میانه اى 
با محافظه کارى ندارد. در مقابل رقیب مستقیم هم ریسک 

مى کند.
اســتراماچونى براى مقابله با سپاهان سرســخت قلعه نویى 
تصمیم گرفت خط میانى خود را با تغییراتى جزیى ولى کارآمد 
مهیا کند. على کریمى عقب تر بازى کرد تا در مقابل توپ هاى 
بلند و بازى مستقیم ســپاهانى ها با کى روش استنلى بجنگد 
و فرشید اســماعیلى مأمور مهار مهدى کیانى بود. اسماعیلى 
در مدت حضورش در زمین تقریبًا مهــدى کیانى را از جریان 
بازیسازى ســپاهان خارج کرده بود. دیاباته و قائدى هم فشار 
را بر روى دفاع وسط هاى ســپاهان حفظ مى کردند. در نیمه 
اول تقریبًا ساخت بازى  براى سپاهانى ها مختل شده بود. که 
احتماًال مهمترین دلیلش خارج کردن مهدى کیانى از جریان 

بازیسازى سپاهان بود.
در فــاز حمله میلیچ و بــه خصوص وریــا غفورى با فشــار باال در 
کناره ها، هم در صدد عقب نگاهداشــتن مدافعان کنارى ســپاهان 
بودند و هم موقعیت ســازى بــراى مهاجمان آمــاده  این روزهاى

 استقالل.
 البته شــلیک اول براى قلعه نویى بود. ارســال محمدرضا حسینى 
و گلزنى مدافع پیش تاخته ســپاهانى ها. دقیقــه 13 یک گل قابل 

پیش بینى براى اصفهانى ها.
استقالل پس از دریافت گل اول همچنان وفادار به برنامه هاى از پیش 
تعیین شده باقى ماند و نظم خود را حفظ کرد. فرشید همچنان در زمان 
بازیسازى سعى مى کرد هافبک دفاعى هاى سپاهان را جلو بیاورد تا 

دیاباته و قائدى راحت تر توپ بگیرند.
از سویى قلعه نویى به درستى شروع بازى استقاللى ها از دروازه خودى 
را آنالیز کرده بود. پرس جالب سپاهانى ها در چند صحنه منجر به توپ 
گیرى و ایجاد موقعیت براى سپاهان شــد. مختل کردن بازیسازى 
استقالل از دروازه خودى، با توجه به حضور چشمى، غالمى و کریمى 
که همگى از بهترین نفرات لیگ در اجراى نقشــه هاى آزاد کردن 
بازیکنان خط میانى از پرس هســتند، کار ساده اى نیست و طراحى 
درست و منظمى الزم دارد. که سپاهانى ها در اغلب صحنه ها موفق 

به انجامش شدند.
در دقیقه 57  مسعود ریگى، پسر سر به زیر و وظیفه شناس استقالل 
در خط میانى یک توپ را از بین نورافکن و کیانى قطع کرد و پایه گذار 

گل اول آبى ها شد. از سمت راست و با کمک وریا. 
در دقیقه 72 ســیاوش یزدانى مصدوم شد و اســتراماچونى تصمیم 
جســورانه دیگرى گرفت. ابتدا آرش رضاوند را به خط میانى اضافه 

کرد. سپس على دشتى را به جاى اســماعیلى به زمین فرستاد و به 
سیستم 4-3-3 شیفت کرد تا با ســه مهاجم به دنبال گل پیروزى 
در زمین حریف باشــد. تنها پنج دقیقه بعد، مأموریت انجام شد. پنج 
دقیقه کوبیدن و گل دوم روى یک کرنر از قائدى و یک شــلیک با 

سر از دیاباته.
قلعه نویى اما مفت باز نبوده و نیســت. ده دقیقه آخر هنوز باقى بود و 
هیچکس بهتر از امیر قلعه قدر دقایق پایانى را نمى داند. به ســرعت 
تغییرات را شــروع کرد نورافکن را به وینگر چپ فرستاد و کیانى که 
حاال در نبود اسماعیلى آزاد شده بود از خلوت شدن خط میانى استقالل 

سود مى برد و توپ مى گرفت و توپ مى ریخت.
شاید اگر یک هافبک تخریبى قلدر مثل فرشید باقرى روى نیمکت 

آبى ها بود تعویض پایانى اســتراماچونى جور دیگرى بود ولى 
چاره اى جز حضور یک مدافع بلندزن براى دقایق پایانى نبود 

یکى از مهاجمان بیرون رفت و طاهرخانى به زمین آمد. 
ولى ترفند امیر هم کار کرد نورافکن و شلیک پایانى.

تغییر نقشه اســتراماچونى در دقیقه 75 پیام مهمى 
براى مدعیان لیگ امسال فرستاد. آبى ها در نقش 
جهان برابر ســپاهان آماده  این روزها هم پیروزى 

مى خواهند.
از ســویى قلعه نویى هم نشــان داد همان رقیب 
سرسخت همیشــگى خواهد بود و جام را به کسى 
تعارف نخواهد کرد. در پایان بازى پاى هیچ کدام 
از مدعیان تیر نخورد ولى قرار دوئل بعدى گذاشته 
شــد. یک دوئل مرگبــار، با نقشــه هاى جدید در

 آزادى. 

احسان صدرى

بازى ب
استراماچونى و قلعه نویى مى دانستن
در راه قهرمانى روبه رو خواه خود
چنین مسابقاتى حکم شلیک
را دارد و مسیر قهرمانى ر
طبقسنتج ولى بر
مربیان اغلب برا
رقباى اصلى
و این محافظ
اســت بازى
ایران همواره
و حداکثر احتیاط
اما ظاهراً مربى ایتالیایى امسال
محافظه کارى ندارد. در مقابل رقیب م با

مى کند.
اســتراماچونى براى مقابله با سپاهان سرس
با تغییراتى تصمیم گرفتخط میانى خود را
د مهیا کند. على کریمى عقب تر بازى کرد تا

بلند و بازى مستقیم ســپاهانى ها با کى روش
و فرشید اســماعیلى مأمور مهار مهدى کیا
در مدت حضورش در زمین تقریبًا مهــدى
بازیسازى ســپاهان خارج کرده بود. دیاباته
را بر روى دفاع وسط هاى ســپاهان حفظ
اول تقریبًا ساخت بازى  براى سپاهانى ها م
احتماًال مهمتریندلیلش خارج کردنمهد

احسان صدرى

 رضا شکارى به چالشــى که بین وى و ســعید آذرى، 
مدیرعامل ســابق ذوب آهن ایجاد شده است، پرداخت 
و گفــت: ذوب آهن خواهان پنج میلیــون دالر غرامت 
آموزشى بود که مسئوالن روبین کازان به این درخواست 

خندیدند!
 سعید آذرى، مدیرعامل سابق ذوب 
آهن اعالم کرد کــه آراء دیگر فیفا 
در پرونده رضا شــکارى باقى مانده 
اســت. درباره این پرونده صحبت 

مى کنید؟
باشــگاه ذوب آهن در زمان مدیریت آقاى آذرى ســه 
شــکایت به فیفا کرده بود. یکى از باشگاه روبین کازان، 
یکى براى گرفتن غرامت آموزشــى و یکى هم از من. 
دو شکایت رد شد و فقط غرامت آموزشى ماند که آنهم 
مبلغش 105 هزار یورو شد. در واقع این مبلغ به صورت 
خودکار به باشگاه ذوب آهن پرداخت مى شد و ذوبى ها 
فقط ده هزار دالر بیشتر نصیبشان شد که مبارکشان باشد. 
باشگاه ذوب آهن خواستار پنج میلیون دالر غرامت شده 
بود که وقتى مسئوالن باشگاه روبین کازان این موضوع 
را شنیدند خندیدند و گفتند آنها (ذوب آهن) آماتور هستند. 

زمانى که در ذوب آهن بودم و مى خواستم جدا شوم آقاى 
آذرى گفت «مى خواهم به دست خودم ترانسفر شوى» 
ولى قبول نکردم. آذرى اصرار زیادى داشت و نمى دانم 
قرار بود چه پولى به چه کسانى برسد. حتى از باشگاه آث 
میالن ایتالیا هم افرادى را آوردنــد که نمى دانم واقعى 
بودند یا الکى! صحبت هم کردیم ولى بازهم قبول نکردم. 
آذرى و ذوب آهن از این موضــوع ناراحت بودند. آقاى 
آذرى براى من زحمت زیادى کشید ولى االن مدیرعامل 
باشگاه فوالد است و کارى به او ندارم. من با باشگاه ذوب 
آهن طرف هستم که با این مسئله ناشیانه برخورد کردند. 
آنها فقط ده هزار دالر بیشــتر گیرشان آمد آنهم بخاطر 

تأخیر در دریافت غرامت آموزشى.
 حتى چند ماه پیش عنوان شــد که 
فیفا از شکارى و وکیلش درخواست 
ارائه مدارك و مستنداتى کرده است 

که شما این مدارك را نفرستاده اید.
چنین چیزى را نشــنیده بودم و صحت ندارد. قبل از آن 
مدارکمان را کامل فرستاده بودیم. در شکایت ذوب آهن 
من تبرئه شدم. رأى هم که صادر شد و ذوب آهن به 105  

هزار یورو غرامتش رسید.

داور جنجالى دیدار اســتقالل و 
سپاهان، ســکوتش را باالخره 

شکست.
 زاهدى فر، داور پراشتباه دیدار 
سپاهان-اســتقالل که موقتاً از 
قضــاوت در رقابت هــاى لیگ 
برتر منع شــده است سکوت 
خود را باالخره شکست و اعالم 
کرد: با اینکه بر صحنه اشــراف 
داشتم متأســفانه خطاى هند 
کى روش استنلى را ندیدم؛ من 
از کمک هایم استعالم گرفتم و 
آنها هم اعــالم کردند که هندى 

ندیدند.
من اشــتباهم را مى پذیرم، اما 
کامًال ســهوى بــوده و به علت 
اشتباه انســانى و عدم تمرکز 
کافى بر روى صحنــه رخ داده 
است. در مســابقاتى که من 
براى استقالل قضاوت 
کردم، آنها فقط یکبار 

شکست خورده اند. 

مدیرعامل ســابق ذوب
و گفــت: ذوب آهن خو

آموزشى بود که مسئوالن
خندیدند!

 سعید آذرى
آهن اعالم
در پرونده ر
اســت. در
مى کنید؟

ز باشــگاه ذوب آهن در
شــکایت به فیفا کرده ب

یکى براى گرفتن غرامت
دو شکایت رد شد و فقط
ش 5مبلغش 105 هزار یورو
خودکار به باشگاه ذوب

فقط ده هزار دالر بیشتر نص
باشگاه ذوب آهن خواست
که وقتىمسئوالن با بود
را شنیدند خندیدند و گفتن

کافى بر روى صحنــه رخ داده 
است. در مســابقاتى که من 
براى استقالل قضاوت 
کردم، آنها فقط یکبار 

شکست خورده اند. 

اشتباهم انسانى بود

نتیجه تربیت غلط
مدیر عامل باشگاه سپاهان از رفتار عارف غالمى در بازى استقالل و سپاهان گالیه دارد. 
مسعود تابش مى گوید: «عارف متأســفانه رفتار خوبى نداشت. حتمًا گالیه غالمى را به 
مدیر عامل استقالل مى کنیم. او ده سال در باشگاه سپاهان حضور داشت. ما ب خاطر او به 
تربیت کردن خودمان شک کردیم. فکر کنم ســپاهان بد عمل کرد که در بازى و بعد از 
مسابقه این رفتار ها را مى کرد. صحبت ها و رفتار هاى او واقعًا جاى بحث دارد. بعد از بازى 
صحبت هایى کرده که اصًال جالب نیست. عارف از بازیکنانى بود که از سن طفولیت در 
سپاهان رشد کرد. بعد ما مى خواســتیم او را نگه داریم ولى ایشان درخواست هایى داد و 
رقم هایى که با توجه به جوانى اش، براى ما جالب نبود و موافقت نکردیم تا اینکه رفت. 
اشکالى هم ندارد. فوتبال حرفه اى است. على کریمى هم که االن بازیکن تیم ملى است 

و قبًال در سپاهان بود. سیاوش یزدانى هم دو فصل براى سپاهان بازى کرد.   

پرسپولیس در حالى روز پنج شنبه مقابل ذوب آهن قرار 
مى گیرد که نزدیک به 9 سال در حسرت شکست این 

تیم در فوالدشهر مانده است.
در یکى از دیدارهاى حساس هفته سیزدهم لیگ برتر 
تیم هاى ذوب آهن اصفهان و پرســپولیس تهران به 
میزبانى تیم تحت هدایت علیرضا منصوریان رودرروى 

یکدیگر قرار مى گیرند. 
تقابل منصوریان و پرسپولیس با توجه به سابقه استقاللى 
سرمربى ذوب آهن مى تواند جذابیت هاى خاصى داشته 
باشد. از این رو ذوبى ها براى اینکه از شرایط نامتعارف 

خود در پایین جدول فاصله بگیرند نیاز به کسب امتیاز 
از مصاف با سرخپوشــان پایتخت دارد. البته که جایگاه 
گابریل کالدرون هم در پرسپولیس مستحکم نیست و 
خوب مى داند که باید در این بــازى نتیجه مطلوبى به 

دست آورد.
در چنین شــرایطى اما یک آمار عجیــب درباره بازى 
ذوب آهن و پرسپولیس در فوالدشهر وجود دارد. شاید 
جالب باشد که بدانید سرخپوشان پایتخت نزدیک به 9 
سال است در فوالدشهر به برد نرســیده اند. آخرین بار 
پرسپولیس روز 21 فروردین ماه سال 1390 با هدایت 
على دایى و با گل هاى وحید هاشــمیان، امیرحســین 

فشــنگچى و محمد نورى موفق شــد ذوب آهن را در 
فوالدشهر شکست بدهد و حاال دقیقاً هشت سال و هفت 

ماه از آن بازى مى گذرد.
پرسپولیس حتى در دوران اوج خود با برانکو ایوانکوویچ 
نیــز نتوانســت ذوب آهــن را در خانه مغلــوب کند و 
به نوعى مى تــوان گفت کالدرون و شــاگردانش یک 
هدف بزرگ را براى شکســتن طلسم 9 ســاله در سر

 مى پرورانند.
گفتنى است؛ دیدار ذوب آهن و پرسپولیس ساعت 17 و 
30 دقیقه روز پنج  شنبه در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 

برگزار مى شود.

نگذارید طلسم 9 ساله را بشکنند
سعید نظرى

اتهام تلویحى شکارى به سعید آذرى

 نمى دانم قرار بود چه پولى به چه کسانى برسد

باشــگاه ذوب آهن به بازیکنانش اعالم کرد در 
صورت داشــتن عالئم آنفلوآنزا به تمرینات 

نیایند.
باشــگاه ذوب آهــن اصفهان بــا صدور 

اطالعیه اى از بازیکنان رده هاى سنى و پایه خود خواست 
تا به دلیل فراگیر شدن بیمارى آنفلوآنزا، با داشتن عالیم 
این بیمــارى، از حضور در تمرینات، تــا بهبودى کامل 
خوددارى کنند. بر این اســاس، بازیکنانى که با عالیم 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا مواجه هســتند مى بایست با 
هماهنگى سرپرست و پزشک تیم خود، دوره نقاهت خود 
را پشت سر بگذارند تا از سرایت  بیمارى به دیگر بازیکنان 

تیم ها جلوگیرى شود.

استپ به آنفلوآنزاداران

در حالى که فدراسیون فوتبال ایران پیگیر فسخ قرارداد با مارك ویلموتس براى ادامه همکارى در 
تیم ملى است بسته جدیدى را به برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد کرده است. مسئوالن فدراسیون 
فوتبال قصد دارند نظر سرمربى پیشین پرسپولیس را براى عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال 
پس از فسخ با سرمربى فعلى بلژیکى جلب کنند. برانکو براى نشستن روى نیمکت تیم 
ملى خواهان عقد قرارداد سه ساله شده و عنوان کرده است باید مطالبات او از پرسپولیس و 
مالیاتش بابت حضور در این تیم پرداخت شود. فدراسیون فوتبال با عقد قرارداد 
بلندمدت با این مربى موافقت کرده اســت اما به برانکو اعالم کرده تنها 
حاضر به پرداخت مالیات 220 هزار یورویى او است و طلبش را خودش 

از پرسپولیس بگیرد.
برانکو هنوز پاسخ مدیران ارشد فدراسیون را نداده است تا تکلیف آینده 
نیمکت تیم ملى را روشن کند. این در حالى است که سرمربى پیشین 
پرسپولیس حاضر به بازگشت به جمع سرخپوشان پایتخت نشده و 

حضور در تیم ملى را اولویت خود عنوان کرده است. 

بر اســاس برنامه ریزى انجام شده از ســوى سازمان لیگ 
بازى هاى امسال از این پس به صورت کامًال فشرده خواهد بود 
و به جز یک ماهى که در دى ماه مسابقات به دلیل رقابت هاى 
مقدماتى المپیک و البته دیدارهاى دوستانه ملى لغو خواهد شد، 
دیگر زمانى براى استراحت وجود ندارد. نکته قابل توجه این 
است که تعطیالت نیم فصل فوتبال ایران امسال بعد از پایان 
هفته پانزدهم لیگ نیست و بعد از انجام دو هفته از مسابقات 

دور برگشت مسابقات از تاریخ 6 دى ماه تعطیل خواهد شد.
در کنار این موضوع شش مسابقه معوقه لیگ برتر هم دردسر 
جدیدى براى سازمان لیگ ایجاد کرده است. از هفته یازدهم 
لیگ برتر دیدارهاى گل گهر- ماشین سازى، پارس جنوبى- 
پیکان، تراکتور- شهرخودرو و نفت آبادان- سپاهان برگزار 
نشــد و از هفته دوازدهم نیز دو مسابقه پرسپولیس- نساجى 
و پیکان- تراکتور بــه دلیل آلودگى هوا لغو شــد. از آنجایى 
که تا تعطیالت زمســتانى تیم ها زمانى براى برگزارى این 

مسابقات در تقویم وجود ندارد، عمًال سازمان لیگ مجبور است 
بازى هاى معوقــه را در دى ماه برگزار کند. یعنى درســت 
زمانى که 17 هفته از بازى ها گذشته است. از این رو در بین 
بازى هــاى معوقه تراکتور دو مســابقه اش عقــب افتاده و 
پرسپولیس، شهرخودرو و ســپاهان هرکدام یک بازى عقب 
افتاده دارند. یعنى پنج بازى تیم هاى مدعى لغو شــده است. 
پس با توجه به اینکه قهرمان نیم فصل باید بعد از هفته پانزدهم 
معرفى شود و مســابقات معوقه احتماًال بعد از هفته هفدهم 
برگزار خواهد شد، مى توان به این نتیجه رسید که لیگ برتر 

نوزدهم قهرمان نیم فصل نخواهد داشت.
البته این مسئله در صورتى که یکى از تیم هاى مدعى در چند 
بازى آینده خود صدر  جدول را با اقتدار به دســت آورد منتفى 
خواهد شد اما بعید است رقابت میان باالى جدولى ها تا قبل 
از هفته پانزدهم از دست برود تا امسال تنها لیگى باشد که به 

نوعى قهرمان نیم فصل نخواهد داشت!

سایت فرانسوى با اشــاره به درخشش فوق العاده ستاره اهل 
مالى در ترکیب استقالل مدعى شــد هیچ بازیکنى جلودار 

گلزنى هاى ستاره سابق متز و آژاکسیو نیست.
 زوج مرگبار اســتقالل در خط حمله این روزها نه تنها توجه 
همه رســانه هاى داخلى را به خود معطوف کردند بلکه مورد 
توجه رسانه هاى خارجى نیز قرار دارند از جمله ستاره اهل مالى 
که سابقه بازى براى باشگاه هاى مطرح فرانسوى و ایتالیایى 
را نیز در کارنامه خود دارد. در شرایطى که موتور گلزنى هاى 
دیاباته بعد از شروع ناامید کننده در این هفته ها روشن شده تا 
به داد استراماچونى برسد سایت «girondins33» فرانسه در 
گزارشى به عملکرد فوق العاده دیاباته در لیگ ایران با پیراهن 
استقالل پرداخت و مدعى شد هیچکس جلودار گلزنى و بازى 
هاى خوب ستاره اهل مالى نیست. در این گزارش کوتاه که 

با انتشار توییت باشگاه استقالل در مقایسه عملکرد دو گلزن 
اول این روزهاى آبى ها منتشر شد، آمده است: «شیخ دیاباته 
در بازى هاى این هفته لیگ برتر ایران براى استقالل مقابل 
سپاهان گلزنى کرد تا پنجمین گل او به ثبت برسد. این بازى با 
نتیجه 2-2 به پایان رسید اما ستاره سابق متز و آژاکسیو نشان 

داد کمتر مدافعى مى تواند او را مهار کند.
ســایت «girondins33» در پایان با انتشار آمار بازى هاى 
مهاجم اهل مالى براى استقالل مدعى شد شیخ طى هشت 
بازى پنج بار براى تیم گلزنى کرد و یــک پاس گل هم داد 
که آمار قابل قبولى براى دیاباته اســت. جالب اینکه رسانه 
فرانســوى تصویرى از این بازیکن در کنار زوج این روزهاى 
خط حمله استقالل یعنى مهدى قائدى هم منتشر کرده است، 

دو بازیکنى که شادى معروف پنجه شیر را به رخ مى کشند. 

زمانى براى استراحت نیست

آنها یک ماشین گلزنى مخوف هستند

طلبت را خودت از پرسپولیس بگیر
در حالىکه فدراسیونفوتبال ایران
تیم ملى است بسته جدیدى ر
فوتبال قصد دارند نظر سرمر
پس از فسخ با سرمربى فعلى
ملى خواهان عقد قرارداد سه
مالیاتش بابت حض
بلندمدت با
حاضر به پر
از پرسپولی
برانکو هن
نیمکت
پرسپول
حضو

طلبت را خودت از پ



0606آگهىآگهى 3638 سال شانزدهمسه شنبه  12 آذر  ماه   1398

مزایده 
شــماره مزایده: 139804302129000013 تاریخ ثبت: 1398/09/06 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده اجرائى کالسه 9800001- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9800001 شش دانگ یکباب آپارتمان مسکونى به شماره پالك ثبتى پنجهزار و ششصد 
و هفتاد و نه فرعى از ششصد و پنجاه و هشت اصلى بخش نه ثبت اصفهان به نشانى: زرین 
شهر، بلوار معلم، خ توحید، بن بست بوستان 8، کدپســتى 8471813378، طبقه اول- به 
مساحت 104/65 مترمربع که بنام جمشــید قادرى چرمهینى فرزند محمدتقى در صفحه 
394 دفتر 64 امالك ذیل شماره 4939 ثبت و ســند مالکیت صادر شده است، محدود به 
حدود شماًال: اول بطول 4/05 متر دیواریســت به فضاى پالك 3509 فرعى، دوم در سه 
قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى اســت بطولهاى 1/55 متر و 1/95 متر و 1/55 
متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى سوم بطول 1/50 متر دیواریست به فضاى پالك 
3509 فرعى- شرقًا: بطول 14/90 متر دیواریست به دیوار پالك 3513 فرعى- جنوبًا: در 
سه قسمت که قسمت دوم بصورت قوس است بطولهاى 0/50 متر و 1/04 متر و 6/35 متر 
پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى و به فضاى پارکینگ شماره 2- غربا: اول بطول 
5/72 متر دیواریست به دیوار پالك 3511 فرعى، دوم در سه قسمت که قسمت اول شمالى 
و سوم جنوبى است بطولهاى 2/80 متر و 2/80 متر و 2/10 متر درب و دیواریست به راه پله 
مشاعى، سوم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبى اســت بطولهاى 1/20 متر و 0/70 متر 
پنجره و دیواریست به داکت مشاعى، چهارم بطول 6 متر دیواریست به دیوار پالك 3511 
فرعى. با قید به اینکه یک کانال کولر به ابعاد 0/45 متر در 0/30 متر محاط در این آپارتمان 
قرار دارد. طبق سند رهنى شماره 9269 مورخه 1394/07/07 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
251 چرمهین استان اصفهان در قبال مبلغ 1/971/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزى 
شعبه چرمهین قرار گرفته و طبق نظر و گزارش کارشناس به مبلغ 3/139/500/000 ریال 
ارزیابى (قطعى) شده و پالك فوق به صورت یک باب آپارتمان مسکونى در طبقه اول (روى 
همکف) به مســاحت عرصه مطابق با سند مى باشد و بصورت اســکلت بتن و آجر بنایى، 
سقف تیرچه و بلوك، پوشش بدنه گچ، پوشش کف موزائیک، دربهاى داخلى چوبى، درب 
و پنجره بیرونى آلومینیوم، سیستم گرمایشى بخارى، سیستم سرمایشى کولر آبى، پوشش 
بدنه آشپزخانه و ســرویس بهداشتى کاشى، پوشش کف آشــپزخانه و سرویس بهداشتى 
سرامیک، کابینت فلزى، آبگرمکن مخزنى، راه پله سنگى و نرده فلزى، سیستم برق کشى 
معمولى با المپ کم مصرف، شیرآالت معمولى، پوشش پشت بام ایزوگام، داراى امتیاز آب 
مشــترك و برق و گاز بصورت مجزى. عمر آپارتمان با توجه به تاریخ مندرج در پایان کار 
حدود 12 سال مى باشــد. ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالك فوق فاقد بیمه نامه بوده و طبق 
گزارش مامور اجراء، بنا بر اظهار راهن در تصرف احمد ابدالى به عنوان مســتاجر پالك به 
موجب قرارداد عادى تا سال 1410 مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 
مورخ 1398/10/10 (دهم دیماه یکهزار و سیصد و نود و هشت) در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان لنجان واقع در زرین شــهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد.. 
مزایده از مبلغ 3/139/500/000 ریال (سه ملیارد و یکصد و سى و نه ملیون و پانصد هزار 
ریال) شروع  به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز 
مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ 
انتشار: روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 م الف: 679219 محمدرضا ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /9/251
اخطار اجرایى

شماره: 98- 9 به موجب رأى شماره 365 تاریخ 98/7/22 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- علیرضا محمدى سامانى فرزند 
خدارحم نشانى: فوالدشهر A 6- صباى یک- پالك 58، 2- ابوالحسن اسدى فرزند حسین 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى خودرو پراید به شماره انتظامى 172 س 79 ایران 13 به نام خواهان مجتبى شفیعى 
برنجگانى فرزند بهروز نشانى: فوالدشهر B 7- خیابان ذاکر جنوبى بلوك پارسیان ورودى 
3 طبقه 3 پ 15 و محکومیــت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلــغ 851/000 ریال بابت 
دادرسى بمبلغ 150/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى در حق خواهان و نیم عشر اجرایى 
در حق صندوق دولت به لحاظ غیابى بودن رأى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط 
به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 676120 بهمن  شــریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/252
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001739/1 شماره بایگانى پرونده: 9802432/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000452 تاریخ صدور: 1398/09/06 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139804002003001739- بدینوسیله به آقاى على رضا چوب شکن بحرى 
فرزند ابوالحسن ساکن: اصفهان ملک شهر خ 17 شــهریور ک وى بوستان مجتمع کیان 1 
واحد 1 کدپستى 8196645416 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى 
نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى (اصفهان ملک شــهر خ 17 شهریور کوى 
بوستان مجتمع کیان 1 واحد 1 کدپستى 8196645416) به شما مقدور نگردیده ابالغ مى 
گردد که خانم منیر سعیدى نژاد باستناد سند ازدواج شماره 5023 مورخ 1391/8/4 دفترخانه 
ازدواج شماره 123 شهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح " (موضوع الزم االجراء: 
هدیه یک جلد کالم اله مجید مبلغ یکصد هزار ریال و بعنوان مهرالسنه مبلغ 5. 262 ریال 
و بابت یک جام ایینه و شــمعدان نقره مبلغ پانزده میلیون ریال و تعداد چهارصد عدد سکه 
طالى تمام بهار آزادى و مقدار پنجاه مثقال طالى هجده عیار و بابت هزینه سفر حج مبلغ 
سى میلیون ریال و بابت بهاى سه دانگ منزل مســکونى مبلغ پانصد میلیون ریال و بابت 
یکهزار و سیصد و شصت و هفت شاخه گل رز مبلغ چهل میلیون ریال که مجموع اقالم و 
مبالغ فوق بر ذمه زوج دین الزم است تا عندالمطالبه) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس 
از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شــماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف: 677115 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/253
فقدان سند مالکیت

شماره: 23016717- 98/9/4 ســند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4687/104 واقع در بخش چهار ثبت در دفتر 365 صفحه 272 ذیل شــماره ثبت 69759  
بنام حمیده دادخواه تهرانى فرزند رضا با کدملى 5499438692 ثبت و سند بشماره چاپى 
975707- 93- ب صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواســت صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 677741 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /9/254

اخطار اجرایى
شماره: 980053 به موجب رأى شــماره 9809976803600504 تاریخ 98/5/30 حوزه 
36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمدرضا 
بشیرى گورتى فرزند محمود نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت خسارت 
تأخیر و تأدیه مبلغ 60/500/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/1/28 لغایت زمان 
وصول محکوم به موضوع قرارداد صادره در پرونده کالسه  96/909 شعبه 53 شوراى حل 
اختالف اصفهان در پرونده اجرایى کالسه 971616 در حق خواهان امراله عباسیان پیکانى 
فرزند محمدرضا نشانى: اصفهان- جرقویه- روستاى پیکان درب قهوه اى رنگ و پرداخت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 677328 شعبه 36 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /9/255
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003518/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9804944/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000433 تاریخ صــدور: 1398/09/02 آگهى 
ابالغ اجرائیــه کالســه: 139804002003003518/1 - بدین وســیله به – یوســف 
کریمان نام پدر: اســعد تاریخ تولد: 1366/12/17 شــماره ملى: 3762340811 شــماره 
شناسنامه: 11785 به نشــانى: اصفهان خیابان مجمر کوچه دخانیات پالك 14 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شــعبه ســعادت آباد اصفهان اصفهان  جهت وصول مبلغ 55332409 
ریال بابت اصــل طلب و مبلــغ 25136913 ریال بابت خســارت تأخیر تأدیــه تا تاریخ 
1398/07/17 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 45557 ریال به استناد قرارداد بانکى شماره 
9407769326 مورخه 1394/07/30 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 139804002003003518/1 و شماره بایگانى 9804944 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1398/08/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 676527 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/256
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003450/1 شماره بایگانى پرونده: 9804839/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000442 تاریخ صــدور: 1398/09/04 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه: 139804002003003450- بدین وســیله به: 1- آقاى مصطفى رجبى 
فرزند موسى به شماره شناسنامه 47 و شــماره ملى 4849861105 متولد 1363/11/05، 
2- خانم مرضیه یزدانى آدرمنابادى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 362 و شماره ملى 
1293481580 متولد 1364/08/28 هر دو به نشــانى اصفهان زینبیه کوچه بهزاد کوچه 
پورداود درب 7،  که برابر گزارش مأمور پست به علت عدم شناسائى نشانى ابالغ اجرائیه به 
نامبردگان میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 9407426852 
مورخ 1394/05/31 تنظیمى در بانک ملى ایران شــعبه خیابــان آزادگان اصفهان مبلغ 
59957815 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 36271156 ریال بابت خســارت تأخیر تأدیه تا 
تاریخ 1398/07/22 و ذمه روزانه به مبلغ 49365 ریال به بانک ملى ایران شــعبه خیابان 
سعادت آباد اصفهان بدهکار مى باشی د که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139804002003003450 
و شماره بایگانى 9804839 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 محسوب 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، به پرداخت بدهى 
خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف: 676532 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/257
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003484/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9804887/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000434 تاریخ صــدور: 1398/09/02 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003003484/1 - بدین وسیله به – محمود ایمانى 
مقدم نام پدر: بدرالدین تاریخ تولد: 1330/02/14 شــماره ملى: 1285425723 شــماره 
شناســنامه: 111 به نشــانى: اصفهان خیابان رباط کوى میخک پــالك 110 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه ســعادت آباد اصفهان اصفهان  جهت وصول مبلغ 545000000 
ریال بابت اصل طلب و مبلــغ 116824110 ریال بابت خســارت تأخیــر تأدیه تا تاریخ 
1398/07/21 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 545000 ریال به استناد قرارداد بانکى شماره 
9712748769 مورخه 1397/02/31 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 139804002003003484/1 و شــماره بایگانى 9804887 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 676535 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /9/258
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003489/1 شماره بایگانى پرونده: 9804895/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000432 تاریخ صدور: 1398/09/02 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003489/1- بدین وسیله به – دلشاد دشت پیما نام پدر: سیف 
اله تاریخ تولد: 1336/07/12 شماره ملى: 5649832129 شماره شناسنامه: 24 به نشانى: 
اصفهان خیابان مصلى کوچه شــهید نوبخت – عباس افراز نام پدر: مســلم تاریخ تولد: 
1359/01/14 شماره ملى: 5649906653 شماره شناسنامه: 2 به نشانى: اصفهان شهرك 
صنعتى جى خیابان پنجم تراشــکارى افراز ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه سعادت آباد 
اصفهان اصفهان جهت وصول مبلغ 208654627 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 91962276 
ریال بابت خســارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1398/07/18 و از آن تاریــخ به بعد روزانه مبلغ 
171792 ریال به استناد قرارداد بانکى شماره 9407793602 مورخه 08/05 /1394 علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 139804002003003489/1 و شماره 
بایگانى 9804895 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/08/18 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

676523 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/259
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000289 تاریخ آگهى: 1398/09/09 شــماره پرونده: 
139504002004000335 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9500961، 1- شش 
دانگ پالك ثبتى شــماره هفتهزار و یکصد و ســیزده واقع در بخش دو ثبت اصفهان به 
مساحت 284/7 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان فروغى خیابان آیت اله بیدآبادى که سند 

مالکیت آن در صفحه 415 دفتر 104 امالك با شماره ثبت 12546 و با شماره چاپى 182742 
صادر شده است ملکى خانم بتول تجویدى و آقاى غالمحســین هنرى (بالسویه هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ) با حدود: شماًال بطول 18/30 متر درب و دیوارى به 
شارع کنار گل انداز مادى آب بخشگان شرقاً دیواریست بطول 12/5 متر به شماره یک فرعى 
از هفت هزار و یکصد و پانزده اصلى جنوباً در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقى است. اول 
دیواریست مشترك بطول 4/5 متر به شــماره یک فرعى از هفت هزار و سیزده اصلى دوم 
غیره به طول 4 متر به پالك مرقوم سوم دیواریست مشترك بطول 12/5 متر به هفت هزار 
و یکصد و چهارده اصلى غربًا دیواریست مشترك بطول 17/80 متر به هفت هزار و یکصد و 
دوازده اصلى 2- شش دانگ پالك ثبتى شماره یک فرعى از هفتهزار و یکصد و سیزده اصلى 
واقع در بخش دو ثبت اصفهان به مساحت هجده مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان فروغى 
خیابان آیت اله بیدآبادى که سند مالکیت آن در صفحه 433 دفتر 104 امالك با شماره ثبت 
12552 و با شماره چاپى 499669 د- 91 صادر شده است ملکى آقاى غالمحسین هنرى 
با حدود: شماًال دیواریست مشــترك بطول 4/5 متر به هفت هزار و یکصد و سیزده اصلى 
شرقًا دیواریست مشترك به طول 4 متر به شماره یک فرعى از هفت هزار و یکصد و پانزده 
اصلى جنوبًا دیواریست مشــترك به طول 4/5 متر به هفت هزار و یکصد و چهارده اصلى 
غربًا درب و دیوار بطول 4 متر به هفت هزار و یکصد و سیزده اصلى حقوق ارتفاقى ملک: با 
حق عبور از خانه پالك 7113 اصلى 3- شش دانگ پالك ثبتى شماره هفتهزار و یکصد و 
چهارده اصلى به آدرس: اصفهان خیابان فروغى خیابان آیت اله بیدآبادى که سند مالکیت 
آن در صفحه 392 دفتر 101 امالك با شماره ثبت 11747 و با شماره چاپى 182743 صادر 
شده است ملکى خانم بتول تجویدى و آقاى غالمحسین هنرى (بالسویه هر یک نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ) با حدود: شــماًال در دو قسمت اول خط فرضى است بطول 
12/5 متر به هفت هزار و یکصد و ســیزده اصلى دوم دیواریست مشترك به طول 4/5 متر 
به شماره یک فرعى از هفت هزار و یکصد و سیزده اصلى شرقًا دیواریست مشترك بطول 
12/70 متر به شماره یک فرعى از هفتهزار و یکصد و پانزده اصلى جنوباً دیواریست مشترك 
بطول 17/10 متر به شماره یک فرعى از هفت هزار و یکصد و پانزده اصلى غربًا دیواریست 
مشترك بطول 13 متر به هفتهزار و یکصد و دوازده اصلى که طبق نظر کارشناس رسمى 
مجتمع مسکونى اشاره شده از تجمیع سه پالك ثبتى فوق الذکر و اخذ پروانه ساختمانى به 
شماره 1/92/8211 مورخ 92/5/1 احداث گردیده، مجتمع مشتمل بر شش سقف و شش 
طبقه است که طبقه زیرزمین به پارکینگ ها و انبارى ها اختصاص دارد و طبقه همکف البى 
ورودى و دو دستگاه آپارتمان مى باشد و طبقه اول شامل 3 واحد و بقیه طبقات (دوم و سوم 
و چهارم) هر کدام شامل دو دستگاه آپارتمان و در نتیجه مجتمع داراى جمعًا یازده دستگاه 
آپارتمان مسکونى مى باشد اسکلت مجتمع با بتون آرمه و سقفها از تیرچه بلوك مى باشد 
و نماى شمالى و جنوبى از سنگ سفید و قهوه اى و آجر نسوز احداث گردیده و همانطور که 
اشاره شد کارهاى نازك کارى ســاختمان که در بازدید سال 95 نیمه تمام بود اکنون بطور 
کامل تکمیل گردیده و مورد بهره بردارى قرار گرفته است کفپوشهاى داخلى از سرامیک 
مى باشد کابینت آشپزخانه ها ام دى اف و بدنه دیوارهاى داخلى رنگ روغن و پشت بام با 
موزائیک پوشش شده ضمناً بدنه دیوارهاى پارکینگ از جنس سرامیک و کفپوش آن از سنگ 
مى باشد ضمنًا در قســمتى از فضاى زیرزمین جکوزى و سونا احداث گردیده که در مرحله 
نازك کارى مى باشد و هنوز تکمیل نشده اســت عرصه ملک مورد بحث در وضع موجود 
(پس از رعایت عقب نشینى) 554/5 مترمربع اســت و مقدار کل زیربناى سفید و غیرمفید 
جمعاً در حدود 2400 مترمربع و مقدار مفید آپارتم انى جمعًا در حدود 1600 مترمربع اســت 
گرمایش آپارتمانها از طریق کف آپارتمانها تأمین گردیده و هر آپارتمان داراى پکیج مجزا 
و رادیاتور مى باشد و سرمایش از طریق کولر آبى است که طبق سند رهنى شماره 26051 
مورخ 1394/10/20 تنظیمى دفترخانه 146اصفهان در رهن شرکت تعاونى اعتبار حسنات 
(با وکالت موسسه اعتبارى کاسپین) واقع مى باشــد و طبق اعالم شرکت فوق (با وکالت 
موسسه اعتبارى کاسپین) فاقد هرگونه بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
مورخ 98/10/4 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهل و چهار میلیارد ریال (44/000/000/000 ریال) جهت هر 
سه پالك شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/12 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصــوص پرداخت نماید. م الف: 

680403 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/260
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000290 تاریخ آگهى: 1398/09/09 شــماره پرونده: 
139404002004000485 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9401183- 
شش دانگ پالك شماره پانصد و شــصت و پنج فرعى از پانزده هزار و دویست و دو اصلى 
مجزى شده از دو و هشت فرعى از پانزده هزار و دویست و دو واقع در کردآباد بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: خیابان جى خیابان شهید رجایى شهرك فاضل بهار 2 بهار 5 کوچه گل 
کوکب پالك 250 و کدپستى 8159992058 که اسناد مالکیت آن به میزان دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ به نام خانم فاطمه رحمانى در صفحه 110 دفتر 194 محلى به شــماره ثبت 
35447 و شماره چاپى 013435 و به میزان چهار دانگ مشــاع از شش دانگ به نام آقاى 
على رحیمى اصفهانى در صفحه 257 دفتر 302 محلى به شماره ثبت 57304 و شماره چاپى 
220014 ثبت و صادر شده است سپس طبق سند انتقال قطعى 65632 مورخ 91/11/25 
تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 108 اصفهان تمامیت یک دانگ مشاع از چهار دانگ 
مشاع از طرف مالک آقاى على رحیمى اصفهانى به خانم فریبا زهرى انتقال قطعى گردیده 
است با حدود و مشخصات: شماًال به طول 12 متر پى به پى زمین 549 فرعى شرقًا به طول 
22 متر و نیم متر پى به پى زمین 566 فرعى جنوبًا به طول 12 متر پى است به کوچه غربًا به 
طول 22 متر و نیم پى به پى زمین 564 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمى ملک موردنظر از یک باب منزل مسکونى سه طبقه به مساحت عرصه 270 مترمربع 
و اعیانى حدود 500 مترمربع که شــامل یک طبقه مسکونى منهاى 60 یک طبقه همکف 
و یک طبقه اول است ساختمان فوق به قدمت حدود 10 سال است و داراى اسکلت بتنى، 
سقف تیرچه بلوك و پنجره هاى آلومینیوم آنودایز شــده است. نماى این ساختمان آجر 5 
سانتى گلبهى و ســنگ و درب اصلى ورودى فلزى است. پله ها از سنگ گرانیت و بدنه آن 
سرامیک گردویى و نرده آن فلزى است کف حیاط سنگ الى بید تیشه اى و بدنه آن داراى 
ازارهى الیبید و بر روى آن آجر نماى 5 سانتى اســت. طبقه منهاى 60 دو خوابه و طبقات 
همکف و اول هر کدام داراى سه عدد اتاق خواب و همچنین داراى تراس با نور جنوبى مشرف 
به حیاط هستند. این ساختمان داراى آسانسور است. کف سالن در تماى طبقات سرامیک، 
بدنه سفیدکارى و رنک آمیزى و سقف آن گچ برى و نورپردازى شده است. کف آشپزخانه 
ها سرامیک، بدنه آن کاشى کارى و کابینت و قرنیزها ام دى اف است. درهاى داخلى چوبى 
با چارچوب فلزى پرسى هستند. سیستم گرمایش این ساختمان به صورت پکیج و رادیاتور 
بوده و سیستم سرمایش آن کولر آبى است و داراى انشعابات گاز، برق، آب و فاضالب مى 
باشد ملکى خانم فاطمه رحمانى و آقاى على رحیمى اصفهانى و خانم فریبا زهرى (به ترتیب 
به نسبت دو دانگ مشاع و سه دانگ مشاع و یک دانگ مشاع از شش دانگ) که طبق اسناد 
رهنى شماره هاى 122404 و 122406 و 122408- 86/8/14 و سند تعویض وثیقه شماره 
123659- 89/8/16 و سند تعویض شماره 146006 مورخ 91/9/21 و سند رهنى شماره 
146010 مورخ 91/9/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 12 اص فهان در رهن بانک 
تجارت اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد و 
از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/10/7 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 

خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 20/720/000/000 (بیست 
میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/12 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 679614 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/261
حصروراثت 

غالمرضا قدیریان نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 24475 به شرح دادخواست به 
کالسه 1400/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خانم صالح بشناسنامه 93 در تاریخ 98/8/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. غالمرضا قدیریان نجف آبادى ش 
ش 24475 ،  (فرزند 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. 679449/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/262
 نظریه کارشناسى

در خصوص هادى صفى نژاد و ناصر ذاکرى با عنایت به اینکه نظریه کارشناس پرونده واصل 
گردیه ظرف یک هفته جهت مالحظه نظر به دفتر شورا مراجعه و به صورت مکتوب نظر خود 
را نفیا یا اثباتا اعالم نمائید. ریاست محترم شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شــهر جناب آقاى حدادیان در اجراى قرار کارشناسى مورخه 30 / 5 / 98 مربوط به پرونده 
کالسه 97 / 582 مطروحه در آن شوراى محترم باستحضار مى رساند اینجانب در مورخه 
3 / 6 / 98 ضمن حضور در دفترشــعبه مطالعه پرونده استماع اظهارات طرفین دعوى اخذ 
استکتاب خط و امضاء بررسى هاى فنى و تخصصى بر روى اسناد و مدارك موجود بدینوسیله 
نتایج اقدامات حاصله را بشرح ذیل به عرض مى رساند الف موضوع کارشناسى : بررسى و 
تعیین اصالت و یا عدم یک فقره امضاء منتسب به آقاى هادى صفى نژاد فرزند محمد حسن 
درج شده در ذیل یک برگ  چک عهده بانک تجارت شعبه شرکت خطوط لوله و مخابرات 
اصفهان – شاهین شهر به شماره ســریال 739450 به تاریخ سر رسید 27 / 1 / 1394 به 
مبلغ 000 / 000 / 100 ریال به عبارت دیگر یک فقره امضاء منتسب به آقاى هادى صفى 
نژاد مندرج در ذیل یکبرگ چک بانکى مورد بحث به عنوان احدى از صادر کنندگان چک و 
دارندگان حق امضاء متعلق به فرد موصوف مى باشد و توسط مشارایه درج شده است یا خیر؟ 
ب- مدارك اساس تطبیق و منابع مقایســه : 1 – یکبرگ چک عهده بانک تجارت شعبه 
شعبه شرکت خطوط لوله و مخابرات اصفهان – شاهین شهر به شماره سریال 739450 به 
تاریخ سر رسید 27 / 1 / 1394 به مبلغ 000 / 000 / 100 ریال به عنوان سند مستند دعوى 
2 – دو برگ شرح اظهارات آقاى علیرضا فراهانى فرزند نسیم و وکیل مشارالیه جناب آقاى 
محمد رضا حیدرى در خصوص موضوع 3 – دو برگ شــرح اظهارات اقایان خادى صفى 
نژاد و مجید معتمدى سده فرزند عباسعلى پیرامون موضوع و دو برگ استکتاب خط و امضاء 
ماخوذه از نامبردگان 4 – یکبرگ فرم گشایش حساب شماره 70830 در بانک تجارت در 
بردارنده امضاء آقاى هادى صفى نژاد به عنوان سند مسلم الصدور. 5 – تعداد دوبرگ اوراق 
سند ازدواج شماره 2343 مورخه 27 / 2 / 1363 متضمن امضاء فرد موصوف به عنوان سند 
مسلم الصدور 6 – یکبرگ سند قطعى غیر منقول به شماره 1538 مورخه 16 / 5 / 1395 در 
بردارنده امضاء مشارالیه به عنوان سند مسلم الصدور 7 – یکبرگ سند قطعى منقول وسیله 
نقلیه به شماره 51370 مورخه 3 / 5 / 1394 متضمن امضاء فرد مذکور به عنوان سند مسلم 
الصدور. ج – نظریه کارشناسى : بررسى ها ى فیزیکى فنى و تخصصى انجام شده توسط 
اینجانب بر روى یکبرگ چک ارائه شده و مقایسه بین سبک و سیاق امضائ ها ومتن دست 
نویس چک متنازع فیه با اسناد و مدارك اساس تطبیق حاکیست: درخصوص تعیین اصالت 
و یا عدم یک فقره امضاء منتسب به آقاى هادى صفى نژاد نگارش شده در ذیل یکبرگ چک 
بانکى مستند دعوى علیرغم وجود تشابهاتى در شکل هندسى امضاء درج شده در ذیل چک 
مذکور با امضاء هاى متعلق به اقاى هادى صفى نژاد با عنایت به نقطه شرع و خاتمه امضاء 
نحوه رسم زوایا و قوسهاى امضاء زوایاى هر قسمت از امضاء نسبت به خطوط فرضى افقى و 
عمودى مشاهده مکث تردید و توقف قلم در رسم الخط نقطه آغازین امضاء هاى فرد موصوف 
موجود در مدارك اساس تطبیق در دسترس در یک راســتاى فنى قرار نداشته از مشابهت و 
همخوانى برخوردار نبوده و مطابقت ندارد . منفى علیهذا مراتب بانضمام تصویر مســتندات 
و مدارك اســاس تطبیق که عین آنها پس از بررســى به ارائه دهنده مسترد گردیده جهت 
استحضار و هرگونه اقدام مقتضى به عرض مى رسد و به نستعین و هو نعم المعین 670877/م 

الف  – مسئول دبیرخانه شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 9/263
اخطار اجرایى

محکوم علیه مسلم طهماسبى فرزند عبدالکریم مجهول المکان و محکوم له مجید رئیسى 
دهکردى فرزند میرزا على با وکالت خانم عاطفه رحیمى بنشانى اصفهان خ نیکبخت کوچه 
صادقى ساختمان عدل طبقه اول  واحد دوم به موجب راى شماره 235 تاریخ 22 / 4 / 98 
حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 120 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 855 / 1 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجراى احــکام از تاریخ صدورچک 12 / 6 / 95 لغایت زمــان پرداخت در حق محکوم له و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر 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 صریحا اعالم 
نماید   677261 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /9/264 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 299 ش 5 ح شــماره قرار: 299- 4 / 6 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم بانک ملت اصفهان با مدیریت محمد بیگدلى اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالى مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان با وکالت نادر فهامى اصفهان 
خ هشت بهشت غربى چهارراه گلزار ســاختمان آسیا طبقه اول خواندگان آقا / خانم محمد 
حق شناس 2 – سیروس علیجانیان هرسه  مجهول المکان گردشکار : خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شــعبه اقامه و در خواست رسیدگى و صدور قرار 
تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست 
در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مســتندات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 
قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست تقاضاى صدور 
قرار تامین خواسته به استناد قبض ماده 7 قانون اعطایى تسهیالت  سپرده شماره را نموده 
است چون ار کان و شرایط در خواست فارهم مى باشــد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون 
تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 230 / 
399 / 23ریال از اموال خواندگان  متساویا بیست وسه میلیون سیصدو نود نه هزار دویست 
و سى ریال تا پایان رسیدگى صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه مى باشد676441 /م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/267 
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حصر وراثت
آقاى یوسف احمدى جزى  به شماره شناسنامه 28  با اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 636  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شــادروان معصومه زمانیان جزى فرزند على  بشناسنامه شماره 3131 در 
تاریخ 12 / 8 / 1391 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – قربانعلى 
احمدى جزى نام پدر عباس شماره شناسنامه 99 نسبت با متوفى فرزند 2- یوسف احمدى 
جزى نام پدر عباس شماره شناسنامه 28 نسبت با متوفى فرزند 3- حسین احمدى جزى نام 
پدر عباس شماره شناسنامه 127 نسبت با متوفى فرزند 4- ابراهیم احمدى جزى نام پدر 
عباس شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفى فرزند 5- محمد احمدى جزى نام پدر عباس 
شماره شناسنامه 223 نسبت با متوفى فرزند 6- ربابه احمدى جزى نام پدر عباس شماره 
شناســنامه 7032 نســبت با متوفى فرزند 7- فاطمه احمدى جزى نام پدر عباس شماره 
شناسنامه 208 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . 677304 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 9/265  
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى رحمان نصرآبادى  دادخواستى مبنى بر مطالبه فاکتور  به مبلغ 
680/000 / 141 ریال  به طرفیــت خوانده آقاى ایوب ایزدى به این شــورا تقدیم نموده 
و به کالســه 98/ 458 ش 2 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 22 / 10 / 98  سه شنبه 
ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 

صادر خواهد شد . 678749 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر / 9/266 

 ابالغ وقت رسیدگى
آقاى حسین محمدیان دادخواستى به طرفیت على عســگرخانى  به خواسته فک پالك  
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 567/98  ثبت گردیده است . نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى 
و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد 
که در جلسه رسیدگى روز یک شنبه مورخ98/10/15 ساعت 3/15 جهت رسیدگى حاضر 
شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف 
شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف 

آباد677073/ م الف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر /9/269
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده سعید عاشقى – 
محمد سوارى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/798 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/18ساعت 3/45  
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 677414/ م 
الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/270
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده مهرداد شملى – 
شیرزاد رمضانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/792 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/18ساعت 3/30 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

677421/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/271
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده زهرا  عقدکى – 
شیرزاد رمضانى  به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/788 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/18ساعت 3/15  
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 677422/ م 

الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/272
 فقدان سند مالکیت

آقاى جعفر کاظمى نجف آبادى  فرزند غالمعلى به  موجب درخواســت  وارده به شــماره: 
139721702030025024  مورخ 1397/11/10 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت تمامت دویست و 
بیست و یک سهم مشاع از چهل و چهار هزار و هفتصد و سى سهم شش دانگ پالك ثبتى 
855 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 223 دفتر 416 امالك 
ذیل ثبت 101060 بنام وجیهه نادرخانى نجف آبادى فرزند ناصر ثبت و سند بشماره چاپى 
456753 صادر و تسلیم گردیده  سپس بموجب سند انتقال قطعى شماره 141694 مورخ 
1378/12/03 دفترخانه 23 نجف آباد انتقال و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 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 انتشــار 1398/09/12، 678331/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 9/268

میوه یکى از مواد خوراکى اى است که نباید از سبد 
غذایى تان حذف شود. اما باید بدانید چه موقع باید 

این میوه را بخورید.  
به طور کلى اکثر اطبا زمان مناسب مصرف میوه را 
قبل از غذا ذکر مى کنند زیرا اعتقاد دارند سرعت 
هضم میوه زیاد اســت. اما از طرفــى باید توجه 
داشت مصرف میوه هاى  تر از قبیل زردآلو، توت، 
خربزه، هلو و آلو قبل از غذا در تابســتان مناسب 

نیست.
اگر میوه پس از غذا خورده شــود، با غذا مخلوط 
شده و زمان توقف آن در معده طوالنى مى شود. 
در نتیجه میوه فاسد مى شــود و باعث فساد غذا 
نیز مى شود. به این معنى که مصرف میوه با غذا 
باعث ایجاد اختالل در هضم و تولید اخالط فاسد 
مى  شــود. در حقیقت میوه هاى تازه بهتر است با 
فاصله زمانى مناســب قبل از غذا مصرف شوند؛ 
به جز میوه هاى ایجادکننده قبض در شکم مانند 

به، انار و سیب.
این میوه ها اگر قبل از غذا مصرف شــوند ایجاد 
یبوست در فرد مى کنند، بنابراین بهتر است بعد از 

غذا مصرف شوند. 
روش مطلوب آن اســت که فرد پس از مصرف 
میوه کمى راه برود و ســپس غذا بخورد.  با توجه 
به متفاوت بودن افــراد با یکدیگر از ســویى و 
تفاوت انواع میوه از ســوى دیگــر مصرف هیچ 
دو میــوه اى با هم توصیه نمى  شــود و در هر بار 
مصرف میوه بهتر است یک نوع میوه صرف شود.

 همچنین بهتر اســت بین مصرف انواع غذاها و 
میوه فاصله زمانى رعایت شود تا هر یک جداگانه 
هضم شــده و در هضم یکدیگــر اختالل ایجاد 

نکنند.

همه چیز با چند عطسه و کمى سوزش گلو شروع مى شود اما با گذشت 
یکى دو روز از شروع این عالیم ســوزش گلو هم به سراغتان مى آید و 
کم کم کار به جایى مى رسد که شب ها از سوزش تب خوابتان نمى برد یا 
اگر هم چند ساعتى پلک روى پلک بگذارید سرفه هاى شبانه و آب ریزش 

بینى نمى گذارد شب را به راحتى به صبح برسانید.
همین دردسرها باعث مى شود تا کم کم به سراغ یخچال بروید و در بین 
داروهایى که از قبل پزشکان برایتان تجویز کرده اند به دنبال چند ُمسّکن 
و آنتى بیوتیک بگردید، غافل از اینکه مصرف این داروها نه تنها تأثیرى 
در درمان بیماریتان ندارد بلکه ممکن اســت عوارض آن را تشدید کند. 
شاید هم به درمان هاى خانگى اعتقاد بیشترى داشته باشید و براى رفع 
گلودردتان مصرف مایعات و خوردن ســوپ را امتحان کنید که در این 

صورت گزینه بهترى را انتخاب کرده اید.
شیوع موج آنفلوآنزا امسال زودتر از سال هاى قبل در کشور آغاز شده است؛ 
بیمارى که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت تاکنون جان چندین 
نفر از هموطنان را گرفته است. جالب است بدانید، این بیمارى گریبان 
افراد مســن و کودکان و همچنین افرادى که به بیمارى هاى زمینه اى 
مبتال هستند را زودتر از بقیه مى گیرد و به این راحتى هم نمى شود از شر 

آن خالص شد.
شاید تا لحظه اى که با دردسرهاى این بیمارى مواجه نشده اید و پایتان به 
مطب پزشک یا بیمارستان نرسیده، ندانید که شروع تمام این گرفتارى ها 
از یک دست و روبوسى ساده با فرد مبتال به آنفلوآنزا بوده است و همین 
بى توجهى به نکات بهداشتى باعث شــده تا چند روزى در بیمارستان 

بسترى شوید!
این بیمارى به واسطه یک عفونت ویروسى شکل مى گیرد؛ آنفلوآنزا یک 
بیمارى بسیار واگیردار است و از طریق قطرات ریز مایع بدن که مى توانند 
در نتیجه سرفه، عطسه یا صحبت در هوا پراکنده شوند قابل انتقال است. 
همچنین، فرد مبتال به آنفلوآنزا مى تواند بیمارى خود را از طریق تماس 

فیزیکى، مانند دست دادن، به دیگران منتقل کند.

عالی م بیمارى چیست؟
اغلب افراد مبتال به آنفلوآنزا عالئمى مانند تب، درد گلو، سرفه، آب ریزش 
بینى و... را تجربه مى کنند، عوارضى که براى رهایى از آنها باید هرچه 

سریع تر به پزشک مراجعه کرد.
مسعود مردانى، عضو کمیته کشــورى آنفلوآنزا، درباره آخرین وضعیت 
آنفلوآنزا در کشور،  گفت: همچنان بیشترین ویروس در گردش آنفلوآنزا 
H1N1 است که در مواردى با تابلو حاد و شدید بالینى بروز پیدا کرده و 

حتى متأسفانه در مواردى منجر به مرگ شده است.
عضو کمیته کشورى آنفلوآنزا با اشاره به برخى عالیم آنفلوآنزا، گفت: اگر 

مردم عالیمى چون آبریزش بینى، تب، بدن درد و... دارند، از رفتن به محل 
کار و یا فرستادن کودك داراى این عالیم به مدرسه، به مدت دو تا سه روز 
جداً خوددارى کنند، دست ندهند، روبوسى نکنند، اگر آبریزش بینى دارند 
از دستمال کاغذى یکبار مصرف استفاده کنند و بالفاصله دستشان را با 
آب و صابون بشویند. باید توجه کرد که شستشوى مکرر دست ها منجر 

به قطع زنجیره عفونت هاى ویروسى مى شود.

تزریق کدام داروها ممنوع است؟
مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها براى درمان آنفلوآنزا نه تنها کمکى به 
درمان این بیمارى نمى کند بلکه ممکن است عوارض آن را تشدید کند.

مردانى در پاسخ به ســئوالى درباره تزریق دگزامتازون در افراد مبتال به 
آنفلوآنزا، تأکید کرد: تزریق دگزامتازون در موارد ابتال به آنفلوآنزا اصًال 
توصیه نمى شــود؛ چراکه دگزامتازون نوعى کورتون تزریقى است و 

هرچند که عالیم التهاب را کاهش مى دهد اما ممکن اســت 
باعث کاهش قواى سیستم ایمنى فرد شود و وضعیت 

آنفلوآنزا را در بیمار وخیم تر کند. 
بــه گفته گویــا، رئیــس مرکــز مدیریت 

بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت 
مصرف آنتى بیوتیک براى بیماران مبتال 
به بیمارى آنفلوآنزا منطقى نیست. این 
بیمارى یک عفونت ویروسى است که 
با استفاده از استامینوفن هاى ساده، 
مایعات گرم و استراحت در خانه بهبود 
پیدا مى کند. در ایــن زمینه عالوه بر 

نهى از مصرف آنتى بیوتیک ها مصرف 
داروهاى کورتــون دار نیز در طول 

دوره بیمارى توصیه نمى شود.

آنفلوآنزا چگونه منتقل مى شود؟
تشخیص سرما خوردگى از آنفلوآنزا کار ساده اى نیست، اما انتقال آنفلوآنزا 
بسیار سریع تر از ســرماخوردگى رخ مى دهد و تنها با یک دست دادن 
ســاده این ویروس به فرد دیگرى انتقال پیدا مى کند. حسین عرفانى، 
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درخصوص این بیمارى گفت: هیچ متخصصى نمى تواند سرماخوردگى 
و آنفلوآنزاى خفیف را تشخیص دهد و باید از طریق آزمایش ترشحات 

گلو صورت بگیرد.
رئیــس اداره مراقبــت مرکــز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت، 
با عنــوان اینکــه ویــروس آنفلوآنزا 

شدیداً مسرى اســت، گفت: پایه اصلى کنترل این بیمارى، شستشوى 
دست هاست. گفته مى شود که حداقل ظرف 30 دقیقه این ویروس از 

طریق دست هاى آلوده مى تواند به فرد دیگرى منتقل شود.
وى افزود: آنفلوآنزا در تمام طول سال اتفاق مى افتد، اما در فصول سرد 
سال شرایط انتقال ویروس بیشتر فراهم مى شود که با رعایت بهداشت 
فردى و عمومى، مى توان از انتقال ایــن بیمارى جلوگیرى کرد. اگر ما 
رفتارهاى تنفســى خودمان را در جامعه کنترل کنیم، شیوع آنفلوآنزا در 

کشور اتفاق نمى افتد.

تزریق واکسن چقدر مؤثر است؟
این متخصص بیمارى هاى عفونى ادامه داد: تزریق واکســن آنفلوآنزا 
ممکن است در برخى از افراد موجب عوارض جانبى مانند سردرد، تعریق، 
درد عضالت، درد مفاصل، تب، ضعف، خستگى شده و یا سرخى و ورم در 
محل تزریق ایجاد کند که این عوارض معموًال طى یک تا دو روز بدون 
درمان برطرف مى شــود. مردانى تصریح کرد: همه افراد به ویژه افراد 
باالى 65 سال و کودکان 3 تا 12 سال مجاز به دریافت واکسن آنفلوآنزا 
هستند و کسانى که بیمارى هایى مانند پرفشارى خون، دیابت و به نوعى 
با داروهاى تضعیف کننده سیستم ایمنى سروکار دارند و زنان باردار بهتر 

است این واکسن را تزریق کنند.

آنفلوآنزا چگونه درمان مى شود؟
بر اساس اظهارات متخصصان دوره درمان این بیمارى حدود چهار 
الى ده روز طول مى کشد که استراحت مطلق، مصرف سبزى ها، 
اســتفاده از مکمل هاى ویتامین C و مایعات گرم مى تواند 
کمک زیادى به درمان این بیمارى کند اما در مواقع تشدید 
این بیمارى الزم اســت بیمار به پزشک مراجعه کرده و 
دارو مصرف کند. معاون وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم 
پیشگیرى و رعایت بهداشت گفت: افراد مبتال از دست 
دادن، روبوسى کردن و حضور در جمع بپرهیزند. همچنین 
شستشوى مداوم دست ها بســیار مورد تأکید است. رئیسى 
گفت: این موج حدود دو هفته دیگر ادامه مى یابد و ممکن است طى 

این مدت شدیدتر هم شود اما بعد از دو هفته فروکش خواهد کرد.

آنچه باید درباره آنفلوآنزا بدانید

 مشابه سرماخوردگى اما مرگبــار!

 بروید و در بین 
ل چند ُمسّکن 
 نه تنها تأثیرى 
 را تشدید کند. 
شید و براىرفع

کنید که در این 

 آغاز شده است؛ 
ن جان چندین 
یمارى گریبان 
 هاى زمینه اى

 نمى شود از شر 

ه اید و پایتان به 
ین گرفتارى ها 
ه است و همین 
 در بیمارستان 

د؛ آنفلوآنزا یک 
ن که مى توانند 
ل انتقال است. 
ز طریق تماس 

رفه، آب ریزش 
آنها باید هرچه 

خرین وضعیت
ردش آنفلوآنزا 
روز پیدا کرده و 

وآنزا، گفت: اگر 

به قطع زنجیره عفونت هاى ویروسى مى شود.

تزریق کدام داروها ممنوعاست؟
کمکى به نه تنها مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها براىدرمان آنفلوآنزا
درمان این بیمارى نمى کند بلکه ممکن است عوارض آن را تشدید کند.
ههههههههه بههههه مردانى در پاسخ به ســئوالى درباره تزریق دگزامتازون در افراد مبتال
آنفلوآنزا، تأکید کرد: تزریق دگزامتازون در موارد ابتال به آنفلوآنزا اصًال 
توصیه نمى شــود؛ چراکه دگزامتازون نوعىکورتون تزریقى است و

هرچند که عالیم التهاب را کاهش مى دهد اما ممکن اســت 
باعث کاهش قواى سیستم ایمنى فرد شود و وضعیت 

آنفلوآنزا را در بیمار وخیم تر کند. 
بــه گفته گویــا، رئیــس مرکــز مدیریت 

بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت
مصرف آنتى بیوتیک براى بیماران مبتال 
به بیمارى آنفلوآنزا منطقى نیست. این 
بیمارى یک عفونت ویروسى است که 
با استفاده از استامینوفن هاى ساده، 
مایعات گرم و استراحت در خانه بهبود 
پیدا مى کند. در ایــن زمینه عالوه بر 

نهى از مصرف آنتى بیوتیک ها مصرف 
داروهاى کورتــون دار نیز در طول 

دوره بیمارى توصیه نمى شود.

ه و ر و ر ز ر ر س
درخصوص این بیمارى گفت: هیچ متخصصى نمى تواند سرماخوردگى 
و آنفلوآنزاى خفیف را تشخیص دهد و باید از طریق آزمایش ترشحات 

گلو صورت بگیرد.
رئیــس اداره مراقبــت مرکــز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت، 
با عنــوان اینکــه ویــروس آنفلوآنزا 

انتقال ایــن بیمارىجلوگیرى کرد. اگر ما فردى و عمومى، مى توان از
رفتارهاى تنفســى خودمان را در جامعه کنترل کنیم، شیوع آنفلوآنزا در

کشور اتفاق نمى افتد.

تزریق واکسن چقدر مؤثر است؟
این متخصص بیمارى هاى عفونى ادامه داد: تزریق واکســن آنفلوآنزا
ممکن است در برخى از افراد موجب عوارض جانبى مانند سردرد، تعریق،
درد عضالت، درد مفاصل، تب، ضعف، خستگى شده و یا سرخى و ورم در
محل تزریق ایجاد کند که این عوارض معموًال طى یک تا دو روز بدون
درمان برطرف مى شــود. مردانى تصریح کرد: همه افراد به ویژه افراد
12 سال مجاز به دریافت واکسن آنفلوآنزا 2تا 3 سال و کودکان3 5باالى 65
هستند و کسانى که بیمارى هایى مانند پرفشارى خون، دیابت و به نوعى
با داروهاى تضعیف کننده سیستم ایمنىسروکار دارند و زنانباردار بهتر

است این واکسن را تزریق کنند.

آنفلوآنزا چگونه درمان مى شود؟
بر اساس اظهارات متخصصان دوره درمان این بیمارى حدود چهار
الى ده روز طول مى کشد که استراحت مطلق، مصرف سبزى ها،
مایعات گرم مى تواند Cاســتفاده از مکمل هاى ویتامین C و
کمک زیادى به درمان این بیمارى کند اما در مواقع تشدید
این بیمارى الزم اســت بیمار به پزشک مراجعه کرده و
دارو مصرف کند. معاون وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم
دست مبتال از رعایت بهداشت گفت: افراد پیشگیرى و
دادن، روبوسىکردن و حضوردر جمع بپرهیزند. همچنین
شستشوى مداوم دست ها بســیار مورد تأکید است. رئیسى
گفت: این موج حدود دو هفته دیگرادامه مى یابد و ممکن است طى

این مدت شدیدتر هم شود اما بعد از دو هفته فروکش خواهد کرد.

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص گروه مشاوره کسب و کار ناوك نگرش نوین درتاریخ 1398/09/09 به شماره ثبت 63592 به شناسه ملى 14008800065 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عقد قرارداد پیمانکارى اجرایى و مشاوره اى در زمینه هاى مختلف تولیدى، صنعتى و بازرگانى - خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از 
طریق وب سایت اینترنتى – ارائه کلیه خدمات دیجیتال مارکتینگ – مدیریت و توسعه کسب و کار – تحلیل و آنالیز انواع کسب و کار – فعالیت در حوزه بانک اطالعاتى مشاغل – مشاوره، طراحى، راه اندازى 
و پیاده سازى مدل کسب و کار و اتوماسیون صنعتى – انجام کلیه فعالیت هاى تجارى و بازرگانى مجاز – ارائه خدمات فروش، توسعه، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنى، پیاده سازى و پشتیبانى سیستم 
هاى کسب و کار – عرضه خدمات مربوط به سیستم یکپارچه سازمانى – مشاوره در امور تجارى، صنعتى و بازرگانى – امور مربوط به تجارت الکترونیک، بازاریابى، بازارسنجى و بازار مدارى (به استثناى 
بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) – حق العمل کارى – ارائه خدمات مدیریت کیفیت ، مشاوره مدیریت برتر و مشــاوره در زمینه هاى مختلف تولیدى ، صنعتى و بازرگانى – برگزارى کالس هاى آموزشى 
کوتاه مدت در حوزه مدیریت و راه اندازى کسب و کار – ارائه سیستم هاى مدیریت ارتباط با مشتریان – برندسازى و برندینگ – انجام پروژه هاى مطالعاتى پژوهشى و مطالعات امکان سنجى در حوزه 
هاى مختلف سرمایه گذارى – مشاوره و ارزیابى در طرح هاى کسب و کار خالقانه در حوزه ســالمت زیست فناورى دارو، تجهیزات پزشکى و محیط زیست - تاسیس آزمایشگاه هاى تخصصى در حوزه 
هاى فعالیت شرکت - ارائه خدمات مشاوره و مربیگرى براى توسعه و رشد شرکت ها - مشارکت در تاسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى - سرمایه گذارى و مشاوره در حوزه کارآفرینى هاى 
نوین مجاز - ارائه خدمات توانمند ساز و توسعه دهنده کسب و کارهاى نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها - انجام مشاوره جهت راه اندازى کسب و کارهاى نوین مجاز - ارائه 
زیرساخت هاى فنى و بازرگانى، مشارکت و مدیریت در پروژه هاى عمرانى - انجام فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات ، خرید و فروش، تولید ، تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و انجام 
کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور - خرید و فروش کلیه اقالم مجاز(آنالین و آفالین) - خرید، فروش محصوالت و تجهیزات ساختمانى – بازاریابى مواد اولیه صنایع ساختمانى(به استثناى 
بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) – برگزارى همایش ها، کنفرانس ها و ســمینارها (بجز فرهنگى و هنرى) – تامین نیروى انسانى ساده و متخصص بصورت موقت در راستاى اهداف شرکت – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و بین المللى در داخل و خارج از کشور – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور 
– شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهاى داخلى و خارجى – گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى داخلى و 
خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ بهایى ، کوچه دهش [10-26] ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، پالك 118- ، طبقه اول کدپستى 8134776153 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
527 مورخ 1398/09/02 نزد بانک ملى ایران شعبه خیابان فردوسى اصفهان با کد 3014 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام السادات لوالکى 
به شماره ملى 1289623899و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید امیرحسین لوالکى به شــماره ملى 1289663629و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نجمه کتابى به شماره ملى 1290763240و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى میالد مالک اشتر به شماره ملى 0073637289 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى فرزان سبزوارى به شماره ملى 1288378734 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (679686) 

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آریا خالقیت اسپادانا درتاریخ 1398/06/28 به شماره ثبت 63120 
به شناسه ملى 14008627792 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع قطعات الکترونیک ، رباتیک 
و مهندسى خالقیت – خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ و 
اعطاى نمایندگى و مشارکت با کلیه اشخاص ذیصالح حقیقى و حقوقى – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات در راستاى تحقق اهداف 
شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رباط اول ، کوچه فرعى اول ، کوچه صداقت ، پالك 
32 ، مجتمع عترت ، بلوكa ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8139898766 شعب نشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان تیران و کرون ، بخش مرکزى ، شهر تیران، محله منطقه 2 ، خیابان 15خرداد 
، بلوار امام خمینى ، پالك 473 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8531934531 آقاى محسن سلطانى 
تهرانى به سمت مدیرشعبه سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محسن سلطانى تهرانى به شماره ملى 5499405468 
دارنده 100 ریال ســهم الشرکه خانم نرگس خدایى به شــماره ملى 5499421791 دارنده 
999900 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محسن سلطانى تهرانى به شماره ملى 
5499405468و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نرگس خدایى به شماره 
ملى 5499421791و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 با امضاء مدیر عامل منفرداً 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (679684)

قبل از غذا میوه بخوریم 
یا بعد از غذا؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند شما را گوش عطا کرد تا آنچه درخور شنیدن و نگهداشتن است 
بشنوید و نگه دارید و چشم داد تا ظلمت نابینایى را فروغ بینایى بخشد 
و اندام هایى بخشید که خود اجزایى در بر دارند و هر یک از اندام ها 
را در جاى مناســب خود قرار داد، در ترکیب خاص خــود و بر دوام. 
و کالبدى در رسانیدن منافع خود همچنان بر پاى و دل هایى که روزِى 
خود مى طلبند. همه در نعمت هاى او غرقه اند و رهین منت او هستند. 

و ارزانى داشت ، آنچه عافیت را عطا کند و بال را مانع آید.
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آبفا استان اصفهان با کســب 5 رتبه اول در بخش هاى نصب انشعاب آب 
،نصب انشعاب فاضالب ،تعمیرات خطوط انتقال آب ،عیب یابى مدارهاى 
فرمان برق و آزمون پارامترهاى شــیمیایى آب بعنــوان تیم اول بلوك 7  
مقتدرانه به مرحله کشورى  مســابقات مهارتهاى فنى و تخصصى بهره 

بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور صعود کرد.
رئیس کمیته علمى و اجرایى مســابقات مهارتهاى فنى و تخصصى بهره 
بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور اعالم کرد: در مسابقات بلوك 7 
مهارتهاى فنى و تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور 
که با حضور تیمهاى آبفا اصفهان ،یزد ،کاشــان ،چهارمحال و بختیارى و 
کهگلیویه وبویراحمد انجام گرفت در نهایت آبفا اصفهان بعنوان تیم اول 
به مرحله بعد صعود کرد و آبفا یزد در بخــش تعمیرات خطوط انتقال آب 
و نصب انشــعاب فاضالب  توانســت در این بخش ها رتبه دوم را به خود 

اختصاص دهد.
اکبرى افزود: آبفا کاشــان در بخشهاى نصب انشــعاب آب و عیب یابى 
مدارهاى فرمان توانست به رتبه دوم دست یابد و آبفا چهارمحال و بختیارى 

در بخش آزمون پارامترهاى شیمیایى به رتبه دوم دست یافت.
وى با اشاره به تعداد شــرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات مهارتهاى 
فنى و تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور عنوان کرد: 
تا کنون 3هزار و 100 نفر در قالب 1417 تیم از31 استان در کشور در این 

دوره از مسابقات شرکت کردند.
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: تا 
کنون براى آماده سازى ســایت آموزش جهت مسابقات مهارتهاى فنى و 
تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب کشور در اصفهان حدود 3 
میلیارد تومان هزینه شده و براى تکمیل این سایت بمنظور برگزارى مرحله 

کشورى مسابقات به یک میلیارد تومان دیگر نیاز است.
اکبرى با اشاره به اهداف برگزارى مســابقات مهارتها عنوان کرد: هدف 
از برگزارى این مســابقات  ایجاد بســتر مناســب جهت پیشبرد اهداف 
شــرکت هاى آب و فاضالب،    تهیــه اســتانداردهاى الزم براى انجام 
فعالیت هاى حوزه صنعت آب و فاضالب ،ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در 
بین کارکنان،    توسعه مشارکت جمعى،    انتقال تجربیات اجرایى و عملیاتى 
همکاران در سطوح مختلف،ارتقاء دانش و مهارت فنى اکیپ هاى عملیاتى،    
شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایى،    توسعه کار تیمى و یافتن 
اســتعدادهاى ویژه،ارتقاء وضعیت ایمنى کارگاه ها،    آموزش هاى عملى 
جهت افزایش ســرعت، دقت و کیفیت انجام کار،شناسایى میزان قابلیت 
تیم هاى واکنش سریع،اســتفاده از مســابقه مهارت فنى بعنوان کارگاه 

آموزشى و بکارگیرى و معرفى تجهیزات نوین بوده است.

راهیابى مقتدرانه آبفا استان اصفهان به مرحله کشورى مسابقات 
مهارت هاى فنى و تخصصى بهره بردارى شرکتهاى آب و فاضالب 

- تولیدکنندگان فرش از سراسر کشور
- فروشندگان فرش دستباف از سراسر کشور

- طراحان و نقاشان فرش دستباف
- تجار و صادرکنندگان فرش دستباف

- شرکت هاى تعاونى شــهرى و روستایى 
فرش دستباف

بیســت و دومین نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان 
روزهاى 14 تا 20 آذر ماه سال جارى هر روز از ساعت 
15 تا 22 در محل دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان آماده بازدید عالقه مندان است.
به همین مناسبت مسئوالن فرش دستباف اصفهان در 
نشستى با اصحاب رسانه به تشریح مسائل و مشکالت 
این هنر صنعت و برپایى نمایشــگاه فرش دســتباف 

اصفهان پرداختند.
رئیس اداره فرش دســتباف اســتان اصفهان در این 
نشست استان اصفهان را از اســتان هاى بزرگ تولید 
فرش دستباف در ایران و جهان دانست و گفت: متولى 
فرش دســتباف کشــور، مرکز ملى فرش ایران و از 
زیرمجموعه هاى وزارت صمت براى سیاستگذارى و 

برنامه ریزى آن است.
لطف ا... حسین هاشمى فرش دستباف را شناسنامه و 
پرچم دوم جمهورى اسالمى ایران در جهان بیان کرد 
و افزود: ما باید به این کاالى استراتژیک ایران، تعصب 
داشته باشیم. این در حالى است که در استان اصفهان 
270 هزار هنرمند بافنده در تولید فرش داریم که فعال 
هستند. وى از حدود هشت تشکل صنفى و تعاونى در 
امر تولید، فروش و صادرات و کمک به اعتالى فرش 
دســتباف در اســتان اصفهان خبر داد و افزود: فرش 
دستباف اصفهان، کاشان و نایین ثبت جهانى شده و در 
حقیقت سه برند جهانى است و فرش دستباف جوشقان 
و یلمه على آباد دهاقان نیز که ثبت ملى شده، در آینده 

در نظر است ثبت جهانى شود.
رئیس اداره فرش دستباف اســتان اصفهان مى گوید: 
در ســال هاى 96 و 97 با توجه به حمایت دولت بیش 
از 33 میلیارد تومان به تولیدکنندگان فرش دســتباف 
استان اصفهان تســهیالت با نرخ 4 درصد و سه ساله 

پرداخت شد.
■■■

مدیر اجرایى بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان نیز گفت: بیســت و دومین نمایشگاه فرش 
دستباف اصفهان با مشارکت دست اندرکاران در 138 
غرفه و فضایى به وسعت 4000 مترمربع در چهار سالن 
برپا خواهد شــد که 27 غرفه در سالن شیخ بهایى، 41 
غرفه در سالن میرداماد، 55 غرفه در سالن نقش جهان 

و 15 غرفه در سالن نصف جهان مستقر هستند.

علــى میرجمالى افزود: خراســان رضــوى، کرمان، 
آذربایجــان شــرقى، چهارمحــال و بختیــارى، 
کردستان، فارس، گلســتان، قم، تهران و اصفهان از 
مشارکت کنندگان این نمایشــگاه بوده که 35 درصد 

غرفه داران نیز از دیگر استان ها هستند.
وى با بیان اینکــه افتتاحیه این نمایشــگاه با عنوان 
همایش بررســى راهکارهاى توسعه بازار فرش ایران 
ساعت 9 صبح 14 آذر ماه سال جارى در اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار خواهد شد 
افزود: به هر رسانه اى که بیشترین اخبار و عکس ها را 
در طول مدت برگزارى نمایشگاه منعکس کند از سوى 

کمیته فرش جایزه نفیس اهدا خواهد شد.
■■■

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف شهرستان 
اصفهان نیز خواستار حمایت از بافندگان فرش دستباف 
از ســوى دولت شــد و گفت: اخیراً بر اساس تصمیم 
مجلس، قرار است ماده 142 قانون مالیاتى که بر اساس 
آن تولیدکنندگان فرش دستباف از مالیات معاف بودند 
را بردارند که در این صورت در آینده قالیبافى با سرعت 

بیشترى رو به نابودى خواهد رفت.
باقر صیرفیان با بیان اینکه ما 13 اتحادیه داریم که به 

تولید فرش متصل هستند، افزود: اگر معافیت مالیاتى 
فرش دستباف برداشته شود و از آن حمایت نشود شاهد 

نزول فورى تولید فرش دستباف خواهیم بود.
■■■

نایب رئیس اتحادیه تولید فرش دستباف اصفهان و دبیر 
علمى انجمن فرش دستباف اصفهان نیز گفت: تعرفه 
مواد اولیه ابریشم براى تولید فرش دستباف در گذشته 
15 درصد بود که ما سعى داشتیم این میزان را به صفر 
برسانیم که نتوانستیم این امر را تحقق بخشیم و امروز 
این میزان نیز به 26 درصد افزایش یافته است و امروز 
هر متر ابریشم چین هزینه بسیار سنگینى دارد. بنابراین 

نمى توان فرش تولید کرد.
ســعید عصاچى گفت: امــروز به گونه اى اســت که 
نمى توان فرش با کیفیت بخاطر افزایش قیمت ابریشم 

تولید کرد.
■■■

مدیرعامــل اتحادیــه فرش دســتباف روســتایى 
اســتان اصفهان هم مى گوید: باید نگاه مســئوالن، 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و رســانه ها به فرش 

دستباف تغییر کند.
على شــهبازى با بیان اینکه حق فرش دســتباف در 

داخل و خارج کشور تاکنون ادا نشده است، گفت: فرش 
ماشــینى بدترین رقیب در حوزه فرش دستباف بوده و 
فرش ماشینى و دیگر اقالم جایگزین، فرش دستباف 
را از پنجره بیرون کرده اند این در حالى است که فرش 
دستباف نسبت به دیگر اقالم، گران نشده است و حتى 

کاهش قیمت هم داشته است.
وى گفت: فرش دستباف بیشتر از صنعت اشتغالزایى 
داشته و صفر تا صد آن هنر است و دولت باید براى تبلیغ 
فرش ماشینى در خارج کشــور وقت بگذارد و به بافت 

فرش توجه شود.
■■■

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان 
هم گفت: مصرف ابریشم غیرمرغوب، قوانینى که هر 
روز تغییر مى کند و... آینــده این هنر صنعت در بخش 
صادرات را دچار مشکل خواهد کرد و در یک کالم باید 

از فرش دستباف در کشور حمایت شود.
حســن فامیل دردشــتى اظهار امیــدوارى کرد این 

نمایشگاه به اهداف خود دست یابد.
■■■

نماینده انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان 
اصفهان و پژوهشــگر فرش هم فرش را یک گفتمان 

و ایدئولــوژى در فرهنگ ایران زمیــن خواند و گفت: 
کلیدى ترین مشکالت ما در فرش، پایه فرهنگى است.

فاطمه شیرســپهر گفت: در بیست و دومین نمایشگاه 
ملى فرش دســتباف اصفهان با حمایت کمیته فرش، 
کمپین مردمی « نه به تحریم فرش ایرانى» برقرار و این 
عنوان به شکل دستباف به دادگاه الهه ارائه خواهد شد 
که حرف ما در این کمپین آن است که به ترامپ پاسخ 
داده شود که مردم را تحریم نکنند و فرش که مردمى 

است نباید تحریم باشد.
وى اضافه کرد: البته ما در کشور در زمینه فرش دستباف 
نیز مشــکالتى فرهنگى داریم و باید گفتمان پردازى 
براى فــرش صــورت گیرد کــه این امر بــه عهده 

رسانه هاست.
شیرســپهر از ایجاد بازار فرش مــدرن در کنار فرش 
سنتى خبر داد و گفت: انجمن طراحان و نقاشان فرش 
دستباف اصفهان 370 عضو دارد که 200 نفر آنها جوان 
و تحصیلکرده بوده و جویاى کار هستند که باید براى 

آنها بازار مدرن پیدا کنیم.
■■■

مدیر امور نمایشگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان هم گفت: نمایشگاه فرش 
دســتباف اصفهان از قدیمى ترین نمایشــگاه ها بوده 
که با سیاســت هاى وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

منطبق است.
مجید نایــب زاده گفت: با تغییر رویکــرد در برگزارى 
نمایشگاه ها از ابتداى ســال جارى این کار به بخش 
خصوصى واگذار شده است و امسال نیز در نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان، گمرك به منظور تسهیل در 
صادرات حضورى فعال دارد. وى افزود: رســانه ها نیز 
با توجه ویژه به بیســت و دومین نمایشگاه ملى فرش 
دســتباف اصفهان، مى توانند در سهم صنعت فرش از 

رسانه ملى و تبلیغات شهرى و... نقش داشته باشند.
■■■

اکبر مشــکاتى، رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش 
دستباف اصفهان هم گفت: امروز توریست خارجى که 
به اصفهان مى آید از نظر مالى ضعیف بوده و نسبت به 
خرید فرش تجارى اقدام مى کند. این در حالى است که 
مشکالت جابه جایى پول که از کارت اعتبارى بیشتر 
خارجیان براى خرید استفاده مى کنند از دیگر مشکالت 

به شمار مى رود.

مجموعه هاى حاضر در نمایشگاه

1. حضــور زیباترین فرش هــاى هنرى 
اصفهان

2. وجود ســبک هاى مختلــف فرش هاى 
تجارى اصفهان

3. پرتنوع ترین محل عرضه فرش دستباف 
اصفهان

4. استفاده از کارگاه هاى آموزشى مرتبط با 
فرش دستباف

5. برگزارى سمینارهاى آموزشى و تخصصى 
در حوزه فرش دستباف

6. امکان خرید فرش دســتباف با نظارت 
نماینده اتحادیه

ویژگى هاى منحصر به فرد 
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

1. بسترسازى براى معرفى فعاالن در این 
حــوزه و معرفى برند و کســب و کار آنها و 
ارتقاى منزلت شــغلى قالیبافان و دســت 

اندرکاران این هنر
2. فراهم ســازى محیطى براى همکارى 

فعاالن در این صنعت با یکدیگر
3. توسعه بازار و کســب و کار قالیبافان و 

فعاالن در این صنعت
4. حضور در فضاى رقابتى سالم و گسترده 
و آماده ســازى بســترى براى شکوفایى 
استعدادها و خالقیت هاى دست اندرکاران 

این عرصه
5. بازاریابــى و فــروش و تبدیــل کردن 

بازدیدکنندگان به مشتریان بالفعل
6. ایجاد فرصتى براى جذب سرمایه گذاران 

داخلى و یا خارجى
7. فراهم شــدن زمینه بازاریابى و فروش 
براى فعــاالن در این حــوزه و صادرات به 

کشورهاى خارجى
8. معرفــى توانمندى هــا و خصوصیات 
فرش هاى تولیدى استان اصفهان و دیگر 

استان هاى شرکت کننده

مزایاى شرکت 
در نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

فرش قرمز براى نمایشگاه فرش دستباف
مسئوالن حوزه فرش دستباف اصفهان به تشریح مسائل و مشکالت این هنر صنعت پرداختند

ساسان اکبرزاده


