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افزایش حمله قلبى در زمستانکدام داروها در اصفهان کمیاب است؟پایتختى ها با گریم هاى جدیدارسال 200 هزار پیامک در یک روز براى آقاى وزیر! ولسیانى: از هیچ چمنى نمى ترسم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه پاییزى که 
داروى 

دیابت است

نجات 16 نفر در آتش سوزى خیابان نظر
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کمترین نرخ بارورى
 در میان کدام گروه است؟

کشف 300 فقره گرانفروشى 
در سطح اصفهان

هزارتوى مشــکالت  
مسجد جامع
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شایعه بارش هاى 
بسیار شدید 
واقعیت دارد؟

ماده موجود در نارنگى به نام نوبیلتین مى تواند از تجمع چربى 
در کبد و تولید بیش از حد انسولین به دلیل باال رفتن میزان

 قند خون، جلوگیرى کند. همچنین نوبیلتین از تجمع 
پالك در شریان ها هم مى تواند در بدن فرد جلوگیرى

 کند؛ زیرا این پالك ها خطراتى براى فرد خواهند داشت ...

چندى است در فضاى مجازى مدلى از نقشه هاى 
هواشناسى منتشر شــده است که نشان مى دهد 
تمامى مدل  ها همسو و هم عقیده بر بارش هاى 
کامًال فرانرمال در تمام نقاط نیمه غربى، شمالى 
و جنوبى کشور شده اند و کشــور باید آماده یک 

دوره بلندمدت بارش هاى شدید باشد.
احد وظیفه، رئیــس مرکز ملى خشکســالى و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسى درباره انتشار 
نقشه هاى هواشناسى در فضاى مجازى و اعالم 
اینکه بارش هاى فراتر از نرمال در کشور خواهیم 
داشــت و باید آماده یک دوره بلندمدت بارش ها 

باشیم ...
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ساخت بدنه چهارباغ زیباست ولى با هویت چهارباغ همخوانى نداردساخت بدنه چهارباغ زیباست ولى با هویت چهارباغ همخوانى ندارد

8

سخنگوى سازمان آتش نشانى خبر داد

نقش هاى سینما 
بین 100 نفر 
در حال 
چرخیدن
 است

خلعتبرى: پرسپولیس همچنان خطرناك است
محمدرضا خلعتبرى، بازیکن ســابق پرســپولیس از دلیــل رفتنش از ایــن تیم پرده 
برداشــت. محمد رضا خلعتبرى زمانى یکى از بازیکنان گرانقیمت فوتبال ایران بود که 
ســابقه بازى در لیگ قطر و امارات را هم در کارنامه داشت. او این روزها در 36 سالگى و 
پس از بازگشت از مصدومیتى طوالنى مدت، به مهره ذخیره ذوب آهن تبدیل شده 

و روزهاى خوبى را با این تیم پشت سرنمى گذارد. 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اغلب مبتالیان
 آنفلوآنزا در اصفهان 

جوان هستند

معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرد

بــرندها به تلویزیــون بر مى گردند؟
آخرین خبرها درباره «خندوانه»، «دورهمى» و «کاله قرمزى»
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چندى5
هواشن
تمامى
کامًال
و جنو
ب دوره
احد و
مدیری
نقشه ه
اینکه
داشــ
باشیم

اینقدر به نورافکناینقدر به نورافکن
 گیر ندهید گیر ندهید

آگهى فراخوان شناسایى شرکت هاى مشاور داوطلب
 در اجراى طرح کاهش پیک بار خانگى و تجارى

 شرکت توزیع برق استان اصفهان
شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد طرح مشارکت مشترکین خانگى و تجارى در 
کاهش پیک بار تابستان سال 99 را با استفاده از پتانسیل شرکت هاى مشاور داوطلب (به عنوان 
نهاد تجمیع کننده پاسخگویى بار) در تعدادى از شهرستان هاى تحت پوشش خود اجرا نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى مهندسى مشاور، استارت آپ ها، شــرکت هاى دانش بنیان، نهادهاى 
پیام رسان، سازمان هاى مردم نهاد و سایر شــرکت هاى ذیصالح که مهارت کافى در برقرارى 
ارتباط مؤثر با مشترکین خانگى و تجارى این شرکت را دارند، دعوت مى گردد نسبت به تکمیل 
اسناد این فراخوان اقدام و مدارك و رزومه خود را بر اساس اسناد مذکور با ذکر موضوع فراخوان 
و مشخصات شرکت به طور کامل به دبیرخانه این شرکت به آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق اســتان اصفهان حضوراً یا به صورت پست 

سفارشى ارسال نمایند.
مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 98/09/30
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یک شــنبه مورخ 98/10/01 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

مورخ 98/10/15
هدف از این طرح همکارى و ترغیب مشترکین خانگى و تجارى در جهت کاهش مصرف خود در 
ساعات اوج مصرف برق روزانه از ساعت 12 تا 16 در روزهاى بحرانى در ماه هاى تیر و مرداد از فصل 

تابستان با روش هاى مختلف روانشناسى، فرهنگى، اجتماعى، فنى و غیره مى باشد.
آگهى این فراخوان در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و کیمیاى وطن درج مى گردد 

همچنین آگهى و اسناد این فراخوان در سایت هاى اینترنتى زیر نیز قابل دسترسى مى باشد.
http://tender.tavanir.org.ir  1- سایت اطالع رسانى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir (بخش اطالعیه)

شرکت توزیع برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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ینقشهاىسینمانقش هاى سینما  ى اش ن نقشهاى
رنفنف نفر  نفر نبینبین بین10011100

حالدر حال  حاللدر در
نچرخیدنچرخیدن ی دنچر خ
استا است است
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سرپرست پایگاه میراث جهانى مسجد جامع اصفهان 
تشریح کرد
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مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: کمترین نرخ 
بارورى در کشــور متعلق به افراد تحصیلکرده است که 

گروه مرجع نیز به شمار مى روند.
به گزارش «ایرنا»، سید حامد برکاتى در حاشیه کارگاه 
آموزشى مدیران ســالمت خانواده دانشگاه هاى علوم 
پزشــکى کشــور طى گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
در حال حاضر بیشــترین فرزندآورى در کشــور متعلق 
به بانوان بى ســواد و کم ســواد زیر 25 سال است. وى 
ادامه داد: بررسى ها نشــان مى دهد بانوان ایرانى هرچه 
تحصیلکرده تر مى شوند، هم فرزند کمترى به دنیا آورده 

و هم دیرتر فرزند مى آورند.
برکاتى گفت: افراد تحصیلکرده مرجع به شمار مى روند 
و مى توانند روى دیگر گروه هاى ســنى تأثیر بگذارند، 
بنابراین در سیاست هاى جمعیتى تغییر در باور و رفتار آنها 
باید مد نظر قرار گیرد و تعادل در اشتغال، فرزندآورى و 
تحصیالت بانوان، ضرورى است. مدیر کل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت افزود: هم 
اکنون 16 درصد زنان باردار کشــور در سن بیش از 35 
سال قرار دارند و باردارى در سنین باال رو به افزایش است 
در حالى که در 15 سال گذشته میزان زنان باردار در این 

رده سنى 6 درصد بود.

چندى اســت در فضاى مجازى مدلى از نقشــه هاى 
هواشناسى منتشر شده اســت که نشان مى دهد تمامى 
مدل  ها همسو و هم عقیده بر بارش هاى کامًال فرانرمال 
در تمام نقاط نیمه غربى، شمالى و جنوبى کشور شده اند 
و کشور باید آماده یک دوره بلندمدت بارش هاى شدید 

باشد.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسى درباره انتشار نقشه هاى هواشناسى در 
فضاى مجازى و اعالم اینکه بارش هاى فراتر از نرمال 
در کشور خواهیم داشت و باید آماده یک دوره بلندمدت 
بارش ها باشیم به «پانا» گفت: این موضوع اصًال صحت 

ندارد و شایعه است. مردم نباید به آن توجه کنند و نباید 
انتظار اتفاق عجیبى را داشت.

رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى کشور افزود: به طور کلى بارش هاى امسال در 
کشور نسبت به بلندمدت تا حدودى در حد نرمال و بیش 

از حد نرمال است اما نسبت به سال گذشته کمتر است.
وظیفه درباره تغییرات اقلیمى و تأثیر آن در بارش ها نیز 
گفت: «اینکه امسال یک فصل پربارش و سال قبل از آن، 
سالى بسیار خشــک بوده بیانگر وضع کلى اقلیم کشور 
نیست و اینها نوسانات جوى اســت و اقلیم ما را نشان 

نمى دهد. اقلیم را باید در بازه زمانى بلندتر ببینیم.»

کمترین نرخ بارورى
 در میان کدام گروه است؟

شایعه بارش هاى بسیار 
شدید واقعیت دارد؟

دارم سکته مى کنم
   برترین ها | فــرد اهانت کننده به کودك 
زباله گــرد در کرج کــه دســتگیر و تحویل 
مراجع قضایى شــده، در نخســتین اعترافات 
خود گفته اســت: «من اهل آزاردادن نیستم و 
خیلى ناراحتم که مردم ایران درباره من بد فکر 
مى کنند! دوست دارم من را ببخشند. من واقعًا 
نمى خواستم کســى را آزار بدهم. دارم سکته 

مى کنم.»

پناه بر خدا!
   ســینماروزان | شــوراى صدور پروانه 
ســاخت در جلســه اخیر خود با ســاخت یک 
فیلمنامه موافقت کــرد. پناه برخدا رضایى که 
دو فیلم آخــرش «گهواره اى بــراى مادر» و 
«دختر مادر دختر» روى هــم 50 میلیون هم 
نفروختند، پروانه ساخت فیلم تازه اى با عنوان 
«جاده بارانى» را گرفته. اینکه پناه برخدا علیرغم 
بى رونقى گیشــه فیلم هایــش چگونه مجدداً 
بودجه تولیــد فیلم هاى کم فروشــش را جور 
مى کند با انتشــار ریزهزینه هــاى بودجه اى 
ارگان هایــى ماننــد «فارابــى» مشــخص

 خواهد شد!

با مدیرى و گلزار 
وضع همین است!

   ایلنا | فریدون شــهبازیان، رهبر ســابق 
ارکســتر ملى درباره وضعیت فعلى موســیقى 
پاپ اذعان کرد: متأســفانه طى این ســال ها 
روند موسیقى شکل و شمایل دیگرى به خود 
گرفته اســت. زمانى که آقاى محمدرضا گلزار 
به خودش اجازه مى دهد در کنســرتش روى 
صحنه برود و ویلن بنــوازد، آواز بخواند و پیانو 
و گیتار بزنــد انتظارى بیــش از این نمى توان 
داشــت. زمانى که مهران مدیرى خوانندگى 
مى کند و کنســرت مى دهــد وضعیت همین 
مى شــود که مى بینید. به نظــرم این وضعیت 
هیچگاه درست نمى شود و اگر قرار است چنین 
اتفاقى بیافتد اوضاع باید به هم بریزد که این نیز 

شدنى نیست.

ماجراى نانوایى رفتن 
ساالر عقیلى

   فارس | ســاالر عقیلى در برنامه «سالم 
صبح بخیر» تلویزیون تأکید کرد: باید از هنرى 
که لطف الهى بوده، از راه درست استفاده کنیم. 
این عامل برترى ما نسبت به آدم هاى معمولى 
نیست. یک بار به نانوایى نزدیک خانه مان رفته 
بودم و کسى به من گفت آقاى عقیلى شما دیگر 
چرا در صف نان هستید؟ گفتم یعنى چه؟! من 
نباید نان بخورم؟ گفت چــرا خودتان آمده اید 
مى گفتید کســى برایتان نان بخرد. آخر چرا 
من باید کســى دیگر را اجیر کنــم. این هنر 
عامل برترى من نسبت به دیگران نیست. در 
خارج از کشور و اروپا هم هرجایى را نگاه کنید 

موزیسین ها با مردم هستند.

فردوسى پور
 بر مى گردد؟

   برترین هــا | حمیدرضا على عســکرى، 
برادرزاده عبدالعلى على عسکرى را بسیارى از 
اهالى فوتبال خوب به یاد دارند. بازیکنى که تا 
همین چهار یا پنج سال پیش در پرسپولیس و 
دیگر تیم هاى شاخص لیگ برتر بازى مى کرد. 
از زمانى که عمویش رئیس رســانه ملى شد و 
اتفاقات حذف عادل فردوسى پور رقم خورد او 
چند بارى درباره مجــرى «نود» حرف زده. بار 
قبل خیلى ناامیدانه گفته بود ماجرا حل شدنى 
نیست، اما این بار در استودیوى برنامه اینترنتى 
«آنتن» گفته، مشــکل حل مى شــود و عادل 

برمى گردد!

خطر در کمین جان
 صدها اصفهانى

   خانه ملت | عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
کشاورزى، آب، منابع طبیعى و محیط زیست مجلس 
تأکید کرد: در اولین جلسه بازگشایى مجلس به بحران 
آلودگى هواى تهران و کالنشهرها رسیدگى خواهد 
شد. على محمد شاعرى افزود:  تاکنون شاهد اجراى 
قانون هواى پاك در کشــور نبوده ایم، به دلیل بروز 
پدیده وارونگى هوا و سرماى زودرس شاهد تشدید 
آلودگى هســتیم؛ این آلودگى در صورتى که ادامه 
پیدا کند جان صدها نفر در تهران و کالنشــهرهاى 
دیگر از جملــه اصفهان، خراســان و اراك به خطر 

خواهد افتاد.

عذرخواهى و انصراف
   برنا | یک عضو فراکسیون امید در مجلس با صدور 
پیامى اعالم کرد که از ثبت نام بــراى ورود به مجلس 
یازدهم خوددارى مى کند. على نوبخت نوشت: متأسفانه 
مجلس شوراى اسالمى به دالیل متعدد نمى تواند نقشى 
را که قانون اساسى به آن محول نموده و انتظاراتى که 
ملت بزرگوار ایران از آن دارد را برآورده نماید. بى خبرى 
و غیر مؤثر بودن و در موضع انفعالى قرار گرفتن مجلس 
دهم در حوادث اخیر یکى از دالیل متعدد این ادعاست. 
لذا اینجانب از ثبت نام بــراى ورود به مجلس یازدهم 
خوددارى مى کنم و از پیشگاه ذات اقدس الهى و ملت 
بزرگ ایران بخاطر قصور در ارائه خدمت در مجلس دهم 

پوزش مى طلبم.

کنایه خانم مجرى 
   رکنا | المیرا شریفى مقدم، مجرى شبکه خبر به آغاز 
نام نویسى از کاندیداهاى انتخابات مجلس واکنش نشان 
داد. او نوشت: «دوستانى که قصد کاندیداتورى مجلس 
دارند پیش از مراجعه به وزارت کشور کمى مطالعه کنند 
تا هنگام مصاحبه احتمالى با خبرنگاران حداقل از تعداد 

نمایندگان آگاه باشند! 290 نفر.»

پناهیان مدال داد!
   برتریــن ها | حجت االســالم پناهیان، اســتاد 
اصولگراى حوزه، نارضایتى ایجاد شــده در بین مردم 
را نتیجه گســترش اشــرافیگرى در جامعه دانست و 
دولت روحانى را مقصر اصلى مشکالت مردم معرفى 
کرد. پناهیان نوشت: «مدال درجه یک وقاحت تعلق 
مى گیرد به ســاکنان برج عاج ثروت یــا قدرتى که با 
حمایت خود از مشــى دولت و شخص روحانى موجب 
این همه عذاب براى مردم شدند و این همه نارضایتى 
ایجاد کرده اند اما حاال به جاى آنکه از غلطى که کرده 
اند عذرخواهى کنند، نقش دلسوزى براى معترضان را 

بازى مى کنند.»

«ویز» برعکس عمل کرد
   اعتمــاد آنالین | ســردار جاللى، رئیس پدافند 
غیرعامل گفت: در غائله اخیر نرم افزار اسرائیلى «ویز» 
برعکس عمل مى کرد و رانندگان را به سمت ترافیک و 
شلوغى ها هدایت مى کرد و در واقع مردم در اتوبان ها 

توسط اشرار گروگان گرفته شده بودند.

عبدالرضا داورى 
بازداشت است؟

   آفتاب نیوز | غالمحسین اسماعیلى در نشست 
خبرى دیروز در پاســخ به اینکه آیا عبدالرضا داورى، 
مشاور رســانه اى احمدى نژاد به اتهام ارتباط با کانال 
«آمد نیوز» دستگیر شده اســت؟ گفت: بازداشت این 
فرد را تأییــد مى کنیم و او اتهامات متعــدد دارد. وى 
درباره اتهام داورى نیز گفت: از بیان جزئیات اتهامات 
معذوریم. موضوع ارتباط با این شبکه یکى از مواردى 
اســت که در مورد وى مطرح اســت. پرونده در حال 

تحقیقات مقدماتى است.

خبرخوان

پس از انتشار شماره تلفن همراه شخصى وزیر ارتباطات، 200 
هزار پیامک براى او طى یک روز ارسال شده است.

پس از انتشار شماره تلفن همراه شخصى وزیر ارتباطات توسط 
خود او که براى دریافت پیشنهادات و درددل هاى مردم منتشر 
شد، 200 هزار پیامک براى او طى یک روز ارسال شده است. در 

متن پیامکى که آذرى جهرمى به مردم پاسخ داده، آمده است:
«سالم. وقت شما بخیر.

بیش از 200 هزار پیامک برایم ارسال شده است. ممکن است 
کمى زمان ببرد تا پیامک شما را بخوانم اما مطمئن باشید در 
خدمت خواهم بود. از اینکه بزرگوارانه به این خادم کوچک خود 

اعتماد فرمودید و پیامک ارسال کردید بسیار ممنونم.»

باالخره بنر واگذارى روى ساختمان تاریخى روزنامه «اطالعات» نصب شد.
ساختمان تاریخى و ثبت ملى شــده روزنامه «اطالعات» در خیابان خیام تهران 
سال هاست که رها شده است. ساختمانى که با توجه به محل قرارگیرى و اتفاقات 
تاریخى پیرامون آن یکى از جاذبه هاى ناشناخته خیابان خیام به حساب مى آید و 
مسئوالن نیز بارها درباره آن وعده و وعیدها داده  بودند. با وجود این، این ساختمان 
در سال هاى اخیر به تدریج در حال تخریب است و از ساخت و سازهاى بلندمرتبه 

اطرافش در امان نمانده است. 
به تازگى اطالعیه واگذارى این بنا روى آن نصب شده و به نظر مى رسد که قصد 
واگذارى این بنا که پیش از این بسیارى آن را محل مناسبى براى موزه مطبوعات 
مى دانستند، جدى است. اگر این ساختمان که خاطره بزرگان در آن نهفته است 
با کاربرى همســو با مطبوعات و صنعت چاپ باقى مى مانــد امکان زنده ماندن 

خاطراتشان نیز افزایش مى یافت. 

معاون دانشــجویى دانشــگاه شــهید چمران اهواز در خصوص مرگ یکى از 
دانشجویان این دانشگاه توضیحاتى را ارائه کرد.

علیرضا قدردان اظهار کرد: یکى از دانشجویان پسر این دانشگاه که اهل شهرستان 
اندیمشک است سه روز پیش، بعد از خروج از خوابگاه باز نمى گردد و در نتیجه هم 
اتاقى ها خانواده وى را در جریان مى گذارند. وى افزود: جسد این دانشجو یک روز 
پس از خروجش از خوابگاه دانشگاه در بیرون از خوابگاه درمنطقه بوستان اهواز پیدا 
شد که توسط خانواده مورد شناسایى قرارگرفت. قدردان ادامه داد: علت مرگ این 
دانشجو هنوز مشخص نشده و پزشکى قانونى و مراجع ذیصالح بررسى هاى خود 
را در این زمینه آغاز کرده اند. مرگ این دانشجو طى سه روز اخیر بازتاب زیادى در 

فضاى مجازى استان خوزستان داشته است.

عضو کمیســیون امنیت ملى مجلس بــا انتقاد از عدم 
دعوت از کارشناســان و نمایندگان مخالف با افزایش 
قیمت بنزین در جلسات ســران قوا گفت: امروز سران 
قوا هر کدام به شکلى مى گویند که ما در جریان افزایش 
قیمت بنزین نبوده ایم. تاجگردون، رئیس کمیســیون 
برنامه و حضرتى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس که 
در جلسات شوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا حضور 
مى یابند نیز اعالم کردند با افزایش قیمت بنزین مخالف 
بوده اند. مشخص نیســت این طرح چگونه در شوراى 

هماهنگى تصویب شده است.
ابوالفضل حسن بیگى در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه 
افزایش قیمت بنزین فشــار اقتصادى زیادى را به قشر 
متوســط و محروم جامعه وارد کرده است، اظهار کرد: 
این در شرایطى است که بازار طى چند ماه اخیر باالخره 
بعد از ماه ها التهاب و نوسان آرام شــده بود اما ناگهان 
تصمیمى گرفته شــد که مجدداً اقتصاد کشور را دچار 
شــوك کرد. وى اظهارات اخیر رئیس جمهور را نشان 
دهنده ســردرگمى دولت خواند و افزود: رئیس جمهور 
براى مردم دلهــره ایجاد مى کند. بــه بهانه 200 هزار 
تومان کمک یارانه اى، تورم باالیى را به جامعه تحمیل 
کرده است. وى با تأکید براینکه دولت دچار مرگ مغزى 
شده و تصمیمى را گرفته که براى 83 میلیون جمعیت 
کشور باورنکردنى بود، تصریح کرد: مجلس سکته قلبى 
کرده است و هیچ حرکتى را طى یکسال گذشته انجام 

نداده و جایگاه خود را در میان قوا و در بین افکار عمومى 
از دست داده است.

وى با اشاره به اینکه دولت با افزایش قیمت بنزین حدود 
30 هزار میلیارد تومان درآمد کســب کرد که به اندازه 

هزینه یارانه هاى نقدى است، تأکید کرد: از این طریق 
قصد دارد حداکثــر 200 هزار تومان بــه خانواده هاى 
چهار یا پنج نفره بدهد. 200 هــزار تومان چه دردى از 
مردم دوا مى کند؟ اینکه رئیس جمهور مســئولیت این 

شوك بزرگ را به گردن وزارت کشور یا شوراى امنیت 
مى انــدازد، قابل قبول نیســت. رئیس جمهــور باید 
مسئولیت این اقدام را بپذیرد. وزارت و اطالعات سپاه با 

این اقدام مخالف بودند.

روزنامه اصولگــراى «صبح نــو» درباره بیانیــه اعتراضى 
سینماگران نوشت: فرهاد توحیدى، اصغر فرهادى و رخشان 
بنى اعتماد هســته اصلى جمع آورى امضا از طرف هنرمندان 
شــده اند و جالب اینجاست که در میان اســامى امضاکننده، 
بازیگران ســینما و تلویزیون که در سال هاى اخیر پاى ثابت 
همکارى با نهادهایى چون صداوسیما، مؤسسه «اوج» و سایر 

نهادهاى حاکمیتى بودند هم به چشم مى خورد.
«صبح نو» در ادامه مى نویســد: یکى از افرادى که بیانیه را 
امضا کرده پژمان جمشــیدى بود. بعد از تماس با وى و طرح 
این سئوال که این بیانیه از سوى رسانه هاى ضدانقالب علیه 
حاکمیت و نظام تفسیر مى شــود، وى با ذکر اینکه «بروید از 
کسانى که بیانیه را امضا کردند بپرسید» تلفن خود را قطع کرد.

نماینده دامغان با اشاره به افزایش قیمت بنزین: 

دولت در مرگ مغزى است، مجلس سکته قلبى کرده

ساختمان تاریخى روزنامه «اطالعات» 
واگذار مى شود 

ابهام در مرگ دانشجوى
 دانشگاه شهید چمران

مدیرعامل شرکت مادر تخصصى توســعه ایرانگردى و جهانگردى به یکى از 
مأموریت هاى قدیمى شــرکت متبوع خود اشــاره کرد و گفت: موضوع احداث 
سرویس هاى بهداشتى بین راهى یکى از موضوعاتى بود که از سال 86 بر عهده 
این شرکت قرار گرفت که در اجرا با مشکالتى برخورد کرد اما توانستیم در چند 
ماه گذشته این موضوع را پیگیرى کنیم و به نتایج خوبى نیز رسیده ایم. در حال 
حاضر موضوع احداث بیش از 500 چشمه سرویس بهداشتى در دستور کار این 

شرکت قرار گرفته است.
خشایار نیکزادفر در خصوص احداث ســرویس هاى بهداشتى و تعداد دقیق آنها 
گفت: مصوبه اى که در گذشــته به ما ابالغ شده، ساخت 1000 چشمه سرویس 
بهداشتى است که احداث بیش از 550 چشمه را در دست اقدام داریم. البته برخى 
از آنها بنا به دالیلى از جمله موضوع زمین با مشکالتى روبه رو شده و احداث بیش 

از 400 چشمه سرویس بهداشتى نهایى شده است.
نیکزاد از پیشنهاد ایجاد سرویس بهداشــتى الکترونیک خبر داد و گفت: با مدیر 
پایگاه هاى میراث جهانى صحبت کرده و پیشنهاد شــده سرویس بهداشتى با 
تکنولوژى روز دنیا براى توریست هاى خارجى در باغ فین کاشان ایجاد شود. این 
نمونه منحصر به فردى خواهد بود که توریست با سکه هاى دالر یا یورو مى تواند 

از آن استفاده کند.

دستشویى رفتن در باغ فین
 با دالر و یورو!

بوى بدى که از روز دوشــنبه تهران را فرا گرفته، دستمایه طنازى هاى اعضاى 
شوراى شهر پایتخت شد.

محسن هاشمى، رئیس شوراى شهر تهران دیروز پیش از آغاز جلسه شوراى شهر 
با حضور در جمع خبرنگاران در مورد انتشار بوى نامطبوع در تهران گفت: استاندار 
خبر آخر را اعالم کردند و گفتند که منشأ آن پیدا نشده و شرکت آب و فاضالب نیز 
مسئولیت آن را نپذیرفته است. وى به شوخى گفت: البته یکى از دوستان به طنز 

گفت گندى زدیم که بویش درآمده است.
هاشمى در پاسخ به این سئوال که سال گذشــته نیز همین بو منتشر شده بود به 

شوخى اظهار کرد: مثل اینکه قضیه امنیتى است.

طنازى با بوى بد پایتخت!

ارسال 200 هزار پیامک در 
یک روز براى آقاى وزیر!

کارِ اصغر فرهادى  بود!
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هفته اى پر بارش 
در انتظار اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان گفت: احتمال 
افزایش غلظت آالینده ها در روز چهارشـنبه به سـبب 
تدوام ناپایدارى هاى جـوى وجود نـدارد و کیفیت هوا 
در وضعیت سالم پیش بینى مى شود. ویکتوریا عزتیان 
افزود: از اواخر روز پنج شنبه با نفوذ سامانه ناپایدار بارشى 
جدید به اسـتان در روزهاى جمعه تا اواسط هفته آینده 
بارش برف و باران را به ویژه در نیمه غربى استان شاهد 
خواهیـم بود. عزتیـان همچنین به کاهش یک تا سـه 

درجه اى دماى هوا اشاره کرد.

«اصفهان در روایت»
 همراه با مستندسازان

برنامه «اصفهان در روایـت2»، امروز و فـردا و 14 آذر 
ماه از سـاعت 16 تا 20 در موزه هنرهاى معاصر برگزار 
مى شود. مدیر دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در این برنامه مستندهایى از استادان بزرگ اکران 
مى شود، افزود: «پایتخت صوفى بزرگ» اثر «روبرت 
ارسـکین» هم در این برنامه اکران مى شود. مصطفى 
حیدرى بیـان کرد: ایـن مسـتند در گنجینه دانشـگاه 
اصفهان در فیلمى 16 میلیمترى نگهدارى مى شود که 

به حالت دیجیتال تبدیل شد.

کشف 1/5 ُتن آهن آالت ریلى 
مسروقه 

رئیس پلیس راه آهن اسـتان اصفهان از کشف بیش از 
یک و نیم تن آهن آالت ریلى مسـروقه و دسـتگیرى 
سـارقان ادوات راه آهن خبر داد. سرهنگ  محمد رضا 
زارعى اظهار کرد: در راستاى اجراى مستمر طرح هاى 
ابالغى از فرماندهى پلیس راه آهن کشـور و پوشـش 
کامل انتظامى در ایستگاه هاى راه آهن، مأموران پلیس 
راه آهن اصفهان در طول ماه گذشته موفق به شناسایى 
و دستگیرى شش نفر سارق و تحصیلگر اموال مسروقه 
شدند. وى افزود: همچنین به منظور تشدید اثر بازدارنده 
در جلوگیرى از تکرار جرم، یک واحد صنفى که اموال را 

خریدارى کرده بود نیز پلمب شد.

اصفهان از نظر مطبوعاتى 
سرآمد است

معاون امـور فرهنگـى و رسـانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اسـتان اصفهان گفت: شرایط نشریات 
و مطبوعـات این اسـتان از نظر کمى به نسـبت سـایر 
نقاط کشور بد نیسـت و از نظر کیفى هم قابل مقایسه 
و از بسـیارى از آنها سرآمد اسـت. اصغر مختارى بیان 
کرد: 456 نشـریه و روزنامه شـامل 256 مورد چاپى  و 
200 مـورد الکترونیکى (56 درصد چاپـى و 44 درصد 
الکترونیکى) در اسـتان اصفهـان فعالیـت دارند که در 
مجموع 4 درصد نشریه هاى کشور را تشکیل مى دهند. 
وى افزود: نشریه هاى چاپى استان اصفهان نیز شامل 
12 روزنامه، 40 هفته نامه، 20 دوهفته نامه، 66 ماهنامه، 

17 دوماهنامه،83 فصلنامه و 18 دوفصلنامه است.

کودکان ایدزى
مهرداد هدایتى، کارشـناس مسـئول برنامه ایدز و سل 
شهرستان کاشان گفت: سه کودك زیر 15سال مبتال 
به ایدز در کاشان و آران و بیدگل وجود دارد که این افراد 
از طریق مادر HIV مثبت، به این بیمارى مبتال شده اند.

کمک به اشتغال مددجویان 
کمیته امداد اسـتان اصفهان براى راه اندازى پنل هاى 
خورشـیدى به مددجویان متقاضـى 40 میلیون تومان 
وام قرض الحسنه بانکى با بازپرداخت پنج تا هفت  ساله 
پرداخت مى کند. محمدرضا متین پور با اشاره به برنامه 
خرید تضمینى برق پنل هاى خورشـیدى به مدت 20 
سال توسط وزارت نیرو، تأ کید کرد: کمک به مددجویان 
براى راه اندازى واحدهاى کوچک خورشیدى به ویژه در 
مناطق شـرقى اسـتان مى تواند به ایجاد درآمد پایدار و 

طوالنى مدت براى این خانوارها منجر شود.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: بــا پرواز پهپاد برفراز جنگل هاى شــرق 
اصفهــان، 3100 درخــت خشــک و نیمه خشــک که 
بر اثر تنش آبى ســال هاى اخیر از بین رفتــه اند، در این 
جنگل ها شناسایى شد.  فروغ مرتضایى نژاد با اشاره به اینکه 
در سال هاى اخیر با توجه به خشکسالى و نبود آب الزم براى 
آبیارى جنگل هاى شرق اصفهان شایعه خشک شدن چند 
ده هزار اصله درخت در این بخش مطرح شد، اظهار کرد: 
سازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى اصفهان براى 
بررســى دقیق این موضوع با کمک یک شــرکت اقدام 
به تصویربردارى از جنگل هاى شــرق با استفاده از پهپاد 

کرد. این تصویربردارى از ارتفاع 60 مترى صورت گرفت 
و توانست نوع گیاهان، شاخه هاى خشک شده هر درخت و 
در مجموع وضعیت کیفى و کمى درختان جنگل هاى شرق 

اصفهان را تصویربردارى کند.
وى افزود: طى این تصویربردارى 3000 عکس گرفته و 
110 پرواز با استفاده از پهپاد از 700 هکتار جنگل هاى شرق 
شامل فضاى سبز میدان میوه و تره بار شهر، باغ تندرستى، 

باغ رضوان و... انجام شد. 
در مجموع جنگل هاى شرق اصفهان 310 هزار درخت دارد 
که خشک شدن آنها به تنش هاى شدید آبى در سال هاى 

گذشته برمى گردد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: 
قریب به 300 فقره تخلف طى بیش از 5000 بازرســى 
صورت گرفته در دو هفته گذشته کشف شده و در حال 

رسیدگى است.
غالمرضا صالحى در گفتگو با «فــارس» در خصوص 
نحوه نظارت بر قیمت هــا در دو هفته گذشــته اظهار 
کرد: تعزیرات نظارت خود بر بازارهــا را در این دو هفته 

افزایش داد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتى استان اصفهان در 
ادامه گفت: هم اکنون شعبه ویژه براى رسیدگى به این 
موضوع در سازمان تعزیرات تشکیل شده است و بازرسان 

این سازمان در کنار بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف 
در ســاعات صبح و بعد از ظهر در حال نظارت بر بازارها 
هستند. وى همچنین خاطرنشان کرد: تمرکز بازرسان بر 
تولیدات و خدماتى که ارتباط مستقیمى با بنزین دارد نظیر 
حمل و نقل درون شــهرى و برون شهرى، بیشتر بوده و 

تخلفات این حوزه کامًال رصد مى شود.
صالحى افزود: بیشــترین فراوانى تخلف به عدم نصب 
برچسب قیمتى و پس از آن گران فروشى مربوط است و در 
کنار آن، سایر ادارات و سازمان ها نیز به میدان آمده اند که 
اقدام خودسرانه اى در افزایش قیمت ها شاهد نباشیم و 

کام مردم تلخ نشود.

کشف 300 فقره گرانفروشى 
در سطح اصفهان

سرپرست پایگاه میراث جهانى مسجد جامع اصفهان تشریح کرد

هزارتوى مشکالت  مسجد جامع

شناسایى درختان خشک 
شرق اصفهان  با پهپاد 

سرپرست پایگاه میراث جهانى مســجد جامع اصفهان، 
ضمن اظهار تأسف بخاطر ناشناخته بودن این بناى تاریخى 
براى شهروندان اصفهانى و گردشــگران ایرانى، درباره 
اجراى طرح جلوخان مسجد جامع و رفع رطوبت این بنا نیز 

توضیحاتى را بیان کرد.
مسجد جامع اصفهان با قدمت 1200 ساله یکى از مهمترین 
و قدیمى ترین ابنیه مذهبى ایران اســت. این مسجد ثبت 
جهانى شده را مجل نمایش کلکســیونى از ادوار مختلف 

تاریخى مى دانند. 
سیدمهدى موســوى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: 
سال هاست که از ایجاد یک مســیر گردشگرى مناسب 
براى مســجد جامع اصفهان غافل شــده ایم. متأسفانه  
هنوز گردشگران خارجى از گم شدن در مسیر این مسجد 

مى گویند چراکه دِر ورودى آن را به راحتى پیدا نمى کنند.
وى ادامه داد: تجاوز بازاریان به حریم این مسجد نیز، ورود 
گردشگران را دچار مشــکل کرده است. شوربختانه طى 
سال هاى اخیر در حوزه فرهنگســازى اقدام شایسته اى 
انجام  نشده و مجموعه مسجد جامع که براى گردشگران 
خارجى یک بناى مورد اهمیت و شناخته شده است، هنوز 
براى مردم محلى، شهروندان اصفهان و گردشگران ایرانى 

ناشناخته مانده.
سرپرســت پایگاه میراث جهانى مســجد جامع اصفهان 

خاطرنشان کرد: در ایام عید، روزانه حدود 30 هزار گردشگر 
ایرانى از چهلستون بازدید مى کنند اما میزان بازدید آنها از 
مسجد جامع اصفهان فقط 500 نفر در روز است، حال آنکه 
 تعداد گردشگران خارجى این مسجد با سایر بناها برابرى 
مى کند و چه بسا مراجعه آنها به این مکان بیشتر هم است.

موسوى، حل مشکالت عدیده مســجد جامع را نیازمند 
همکارى مدیریت شهرى، اداره اوقاف، برق منطقه اى و آب 
و فاضالب دانست و گفت: اگر همه نهادها دست به دست هم 
بدهند و همچنین تمرکز بر گردشگرى فرهنگى جایگزین 
گردشگرى تفریحى شود، مى توانیم به راحتى این مسجد را 

به مقصد گردشگرى ایرانیان نیز تبدیل کنیم.
وى با اشاره به اجراى بخش سوم طرح توسعه میدان امام 
على(ع) یا طرح جلوخان مسجد جامع اصفهان اظهار کرد: 
این طرح با ایجاد سنگفرش در حال اجراست و زمانبر بودن 
آن موجب شده که مشکالت بصرى و مزاحمت هایى نیز 
براى تردد گردشــگران ایجاد شــود اما با اتمام آن الاقل 

تکلیف ورودى مسجد مشخص خواهد شد.
مدیر پایگاه میــراث جهانى نقش جهان درباره مشــکل 
نم زدگى و رطوبت مسجد نیز گفت: طى مکاتباتى که در 
این خصوص با شرکت آب و فاضالب انجام شد، آنها معتقد 
بودند که مشکل از تأسیسات نیســت اما بعد از بارندگى، 
چاه هاى فاضالب مسجد پس مى زند و همین امر موجب 

ایجاد رطوبت در دیوارها مى شود.
موسوى، خاطرنشان کرد: خوشبختانه کانال هاى ناکش 
دورتادور مسجد رسوب زدایى و ضلع غربى و جنوبى مسجد 
اخیراً رطوبت زدایى شده و امیدواریم که این اقدام براى ضلع 
جنوب غربى و دیوارهاى پشت سرویس هاى بهداشتى نیز 

به زودى عملیاتى شود.
وى افــزود: هیئت امناى مســجد با همــکارى اوقاف و 
شــهردارى، در حال ساخت ســرویس هاى بهداشتى در 
مکانى خارج از مسجد هستند تا کسبه دیگر از این سرویس 
اســتفاده نکنند و بارى که روى دوش این بخش اســت، 

کاهش پیدا کند.   
مدیر پایگاه میراث جهانى مسجد جامع اصفهان، از اجراى 
طرح توسعه مقبره عالمه مجلسى که در جوار مسجد جامع 
اصفهان قرار دارد نیز ابراز بى اطالعــى کرد و گفت: این 
طرح متعلق به اداره کل اوقاف است و آنها باید پاسخگوى 
جزییات آن باشند اما تا این لحظه چنین طرحى به تصویب 

اداره کل میراث فرهنگى اصفهان نرسیده است.
موسوى تصریح کرد: گفته مى شود که ساخت پارکینگ و 
مجموعه تجارى در دستور کار است اما براى جلوگیرى از 
وارد شدن آسیب به بافت پیرامونى بناى تاریخى، اجراى 
هر طرحى در این محدوده نیازمند مصوبه میراث فرهنگى 

است.

معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: تاکنون 
در اســتان اصفهان براثر ابتال به ویروس آنفلوآنزا ده نفر 
فوت شــدند که اغلب یا بیمارى زمینه اى داشته اند و یا 
سالمند بوده اند و تاکنون به این تعداد آمارى اضافه نشده 
است؛ عمده مبتالیان گروه جوانان به بعد هستند و ابتالى 

کودکان محدود بوده است.
به گزارش «ایمنا» مصطفى رضایى اظهار کرد: با شرایط 
اپیدمى شدن آنفلوآنزا در سال هاى 88 و 94 مواجه بوده ایم 
و امسال نیز شدت فراگیر شدن زودتر رخ داده است، چرا 
که ویروس آنفلوآنزا در شرایطى با تغییر در ساختار ژنتیکى 
خود تبدیل به یک ویروس جدید مى شود که ممکن است 
این تغییر با بیمارى زایى و همه گیرى بیشــترى همراه 
باشد. وى ادامه داد: فراگیرى آنفلوآنزا از آبان ماه شروع و 
حداکثر شدت آن در آذرماه و ماه هاى بعد است و ممکن 
است در آذرماه شــاهد اوج تعداد مبتالیان به آن باشیم. 
این بیمارى تاکنون بخش قابل توجهى از مردم را درگیر 

کرده است، نکته قابل توجه این است که در فصل پاییز 
و زمستان آنفلوآنزا نه تنها در استان بلکه در کشور و دنیا 

فراگیر مى شود. 
معاون فنى مرکز بهداشت اســتان اصفهان با تأکید بر 
اینکه در یک بازه زمانى کوتاه در برخى قســمت ها البته 
نه در بیمارستان ها مشــکالتى براى تأمین دارو داشتیم 
که اکنون رفع شــده اســت، تصریح کرد: اکنون با رفع 
مشکالت پیش رو ســه بار در بیمارســتان هاى استان 
داروهاى مورد نیاز توزیع شــده اســت و به اندازه کافى 
ذخیره دارو دارند.  وى اظهار کرد: دانش آموزان مبتال باید 
در منزل استراحت کنند و تا 24 ساعت بعد از قطع تب به 
مدرسه نروند تاکنون ضرورتى براى تعطیلى مدارس به 
علت بیمارى آنفلوآنزا وجود نداشــته است. آلودگى هوا 
مى تواند شرایط را براى مبتالیان این بیمارى سخت تر 
کند و تا حدودى تشدیدکننده شرایط است چرا که طول 

درمان را طوالنى تر مى کند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: آتش سوزى و دودگرفتگى سه 
طبقه فوقانى مغازه لباس فروشى در یکى از نقاط مرکزى 

این شهر خسارات جانى نداشت.
فرهاد کاوه آهنگــران به «ایرنا» گفت: آتش ســوزى 
ساعت 10 و 38 دقیقه سه شنبه (دیروز) در خیابان نظر 
میانى اصفهان به وقوع پیوست که با توجه به حساسیت 
این حریق، آتش نشانان از ایستگاه هاى یک، 3، 11 و 14 
پس از ســه دقیقه به محل حریق رسیدند و به دو گروه 

اطفاى حریق و تجسس تقسیم شــدند و افراد گرفتار 
در آتش و دود را سالم از ســاختمان مذکور خارج کردند 
و  اکیپ اول آتش را کنترل و از سرایت آن به دیگر نقاط 
جلوگیرى کردند.  وى ادامه داد: بــا توجه به اطالعات 
تماس گیرنده و اعالم گرفتار شــدن حــدود 16 نفر از 
ساکنان این مجتمع در محاصره دود و آتش گروه هاى 
امداد و نجات با تجهیزات کامل به همراه امکانات ویژه 
نجات مثل نردبان، خودروى حمل دستگاه تنفسى و افسر 

کشیک وقت به محل اعزام شدند.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان عمده 
کمبودهاى دارویى کنونى را مربوط به داروهاى وارداتى 
اعالم کرد و گفت: در شرایط فعلى و با توجه به تحریم هاى 
دارویى علیه کشــورمان، نیازمند همکارى و همراهى 

پزشکان و بیماران هستیم.
 ابوالفضل اصالنى در گفتگو با «ایســنا»، اظهار کرد: تا 
قبل از ســال 1368 هیچ شرکت داروســازى در استان 
اصفهان نداشتیم اما از سال 68 تاکنون 25 شرکت دارویى 
در استان ثبت شده که از این تعداد 18 شرکت در استان 
فعال هستند. وى ادامه داد: 10 درصد محصوالت دارویى 
کشور در استان اصفهان تولید مى شود که این حدود 900 
قلم دارویى اســت و بعضى از این اقالم منحصراً توسط 

شرکت هاى دارویى اصفهان تولید مى شوند.
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
خصوص چالش ها و مشکالت شرکت هاى داروسازى 
اصفهان با اعالم اینکه حدود 68 درصد از مواد اولیه ساخت 
دارو در کشورمان تولید مى شود، گفت: براى ساخت یک 
دارو ممکن است 20 قلم ماده اولیه اعم از مواد مؤثر و مواد 
جانبى نیاز داشته باشیم که با نبود حتى یک قلم از این مواد 
اولیه، ســاخت دارو نیز منتفى مى شود. وى در خصوص 

تولید مکمل هاى دارویى، تغذیه اى و ورزشى در استان هم 
بیان کرد: برخى شرکت هاى دارویى اصفهان مکمل هاى 
دارویى و تغذیه اى را تولید مى کنند و به زودى مکمل هاى 
ورزشى نیز در اصفهان توسط شرکت هاى دارویى تولید 

خواهد شد.
اصالنى با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
کمترین میزان کمبود دارویى را در میان دانشگاه هاى علوم 
پزشکى کشور دارد، با اعالم اینکه بیشترین کمبودهاى 
دارویى که در استان با آن مواجه هستیم مربوط به داروهاى 
ضد سرطان است، تصریح کرد: البته داروهاى ضد سرطان 
را به فرم ژنریک و تولید کشورهاى آسیایى در داروخانه ها 
موجود داریم اما متأسفانه اصرار بعضى از پزشکان به تجویز 
برخى برندهاى خاص که قبًال از کشورهاى غربى وارد 
مى شد، منجر به سردرگمى بیماران در تهیه این داروها 
شده اســت.  معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهــان در خصوص انســولین هاى مصرفى بیماران 
دیابتى هم گفت: طى پنج سال اخیر همکاران پزشک از 
ویال هاى انسولین بیماران را به سمت مصرف قلم هاى 
انسولین سوق دادند که همین موضوع یکى از علت هاى 

کم یاب شدن بعضى از قلم هاى انسولین است.

در هشت ماهه سال جارى 201 فقره انشعابات غیرمجاز 
آب و فاضالب در سطح استان اصفهان کشف شد این در 
حالى است که در مدت مشابه سال قبل این رقم 553 فقره 
انشعاب بوده، که بیانگر کاهش 270 درصدى کشف غیر 

مجاز انشعابات آب و فاضالب است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
کرد: در هشت ماهه سال جارى 128 انشعاب آب غیرمجاز 
و 73 فقره انشعاب فاضالب غیرمجاز توسط پیمایشگران 
شرکت آبفا استان اصفهان کشف شد. هاشم امینى با اشاره 
به تعیین تکلیف کشف انشعابات غیرمجاز تصریح کرد: از 

128 فقره کشف  غیرمجاز آب 83 فقره آن تعیین تکلیف 
شد. وى با بیان اینکه کشف انشــعابات آب غیرمجاز در 
کاهش هدر رفت آب مؤثر اســت، عنوان کرد: در هشت 
ماهه سال گذشته 249 فقره انشعاب غیرمجاز آب کشف 
شــد که در ســال جارى با تالش پیمایشگران کشف 
انشعابات غیرمجاز آب به 128 فقره کاهش یافت. این امر 

در جلوگیرى از هدر رفت آب مؤثر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
حدود 95 درصد  شناسایى انشعابات غیرمجاز مربوط به 

مشترکان خانگى است.

هواى کالنشــهر اصفهان و برخى از شهرهاى بزرگ 
استان در چند روز گذشته در وضعیت ناسالم براى عموم 
یا گروه هاى حساس قرار داشت و پیش بینى شد با بارش 
باران از شامگاه دوشــنبه غلظت آالینده ها کاهش یابد. 
با این حال بر اســاس گزارش مرکز پایش کنترل کیفى 
هواى اداره کل محیط زیست استان اصفهان، میانگین 
شاخص کیفى هواى کالنشــهر اصفهان تا ظهر دیروز 

بیانگر وضعیت «ناسالم براى گروه هاى حساس» بود.
در این باره رئیس اداره تحقیقات کاربردى هواشناســى 
اصفهان گفت: با توجه به شــدت انباشت آالینده ها در 
کالنشهر اصفهان و سایر شــهرهاى بزرگ استان، تنها 
بارش  شــدید قادر به کاهش آلودگى هوا و سالم شدن 

آن است.
لیال امینى در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه وقتى بارندگى 
مى شــود پدیده وارونگى دما از بین مى رود، اظهار کرد: 
اصفهان، شهرى آلوده و بیشــتر از ظرفیتش، جمعیت، 
صنایع مختلف و خودرو در آن مستقر شده است از طرفى 
وضعیت جوى این خطه مانند مناطق کوهستانى نیست 

که باد مداوم بوزد و آالینده ها را جابه جا کند.
در همین حال کارشناس یک مؤسسه مردم نهاد محیط 
زیست هشــدارداد بارش هایى که در قالب باران و برف 
پس از چنــد روز آلودگــى هوا صــورت مى گیرد براى 
سالمتى شهروندان بسیار خطرناك است. رؤیا حیدرى 
افزود: بدون تردید آالینده اى در آسمان وجود دارد که با 
بارش باران این آالینده با هواى تنفسى مردم مخلوط شده 

و با استنشاق آن دچار تنگى نفس مى شود. وى اظهار کرد: 
بیماران قلبى و عروقى و افراد داراى مشکالت تنفسى و 
آسم در زمان بارش باران پس از چند روز آلودگى هوا نباید 

در فضاى باز تردد کنند.
این کارشناس محیط زیست افزود: دیگر شهروندان باید 
با چتر براى جلوگیرى از ریزش باران بر روى پوست خود 

و همچنین داشتن ماسک در فضاى باز حاضر شوند.
وى یادآور شــد: تنها وزش باد مى تواند موجب رفع و یا 
کاهش میزان آالینده ها در هوا شود ولى بارش باران پس 
از چند روز متوالى آ لودگى هوا تنها موجب ترکیب آنها با 

آب و سرازیر شدن به سمت زمین مى شود.
حیدرى تصریح کرد: با توجه به اینکه ذرات آالینده هواى 
اصفهان در زمان آلودگى بیشتر از حد مجاز است، بارندگى 

قادر به رفع کامل آلودگى نیست.

اغلب مبتالیان آنفلوآنزا در اصفهان جوان هستند

نجات 16 نفر در آتش سوزى خیابان نظر 

کدام داروها در اصفهان کمیاب است؟ 

کاهش 270 درصدى کشف
 انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب 

باران آمد اما هوا سالم نشد کشف استعدادهاى 
ورزشى در مسابقات 

مینى  گلف «جام رسانه»
مسابقات مینى گلف استان اصفهان «جام رسانه» به مناسبت 
نکوداشت روز اصفهان با همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان و هیئت گلف استان اصفهان، در 

مجموعه ورزشى کوثر برگزار شد.
رئیس هیئت گلف اصفهان گفت: مسابقات مینى گلف استان 
اصفهان «جام رسانه» به مناسبت نکوداشت روز اصفهان با 
همکارى معاونت ورزشى و تفریحى، اداره ارتباطات سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان و هیئت 
گلف استان اصفهان، 10 و 11 آذر ماه در مجموعه ورزشى 
کوثر برگزار شــد. کورش محمدى اظهار کــرد: 34 تیم از 
رسانه هاى مختلف استان اصفهان در دو بخش بانوان و آقایان 
در این مسابقات شرکت کردند که با توجه به این استقبال و 
ناشناخته بودن این رشته ورزشى فرصتى بى نظیر و انگیزه اى 

براى هیئت گلف استان اصفهان فراهم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با بیان اینکه قرار اســت یک سانس از زمین گلف مجموعه 
ورزشــى کوثر در اختیار رســانه ها به صورت رایگان قرار 
داده شود، افزود: این مسابقات باعث شد قبل از شروع دوره 
تجهیزاتى براى مینى گلف فراهم شود. وى ادامه داد: با توجه 
به اینکه بعضى از اصحاب رسانه براى اولین بار مینى گلف بازى 
مى کردند اما نتایج به دست آمده از این مسابقات در حد افرادى 
بود که به صورت حرفه اى گلف بــازى مى کردند و همین 

موضوع باعث کشف استعداد اصحاب رسانه شد.
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گویا مدیران تلویزیون به این نتیجه رسیده اند 
که در شــرایط فعلى، مذاکره بــا برندهاى 
شناخته شــده و بازگرداندن آنها روى آنتن، 
بیشــتر از هر اقدام دیگــرى مى تواند مؤثر 
باشــد، چرا که این روزها خبرهایى شــنیده 
مى شود مبنى بر بازگشت برنامه هاى معروف 
و محبوبى همچون «دورهمى»، «خندوانه» 

و «کاله قرمزى».
بازگشت «کاله قرمزى» در نوروز 

99
مجــرى برنامه کودك شــبکه 2 از احتمال 
بازگشــت برنامه «کاله قرمزى» در نوروز 
99 خبر داد. سید مجتبى ظریفیان  در برنامه 
«ســالم صبح بخیر» شــبکه 3، از احتمال 
بازگشــت «کاله قرمــزى» در نــوروز 99 

صبحت به میان آورد.

و  «دورهمــى»  سرنوشــت 
«خندوانه» 

قائم مقام شبکه نســیم نیز درباره وضعیت 
برنامه هاى این شبکه از جمله «دورهمى» 

و «خندوانه» نکاتى را بیان کرد.
على اکبر کاظمى درباره پخش «دورهمى» 
که پیش از ایــن تهیه کننده اش اعالم کرده 
بود آذر ماه روى آنتن مــى رود، اظهار کرد: 
مجموعه اى از عوامل وجــود دارد که باعث 
شده حتمى بودن ساخت و پخش مجموعه 
«دورهمى» محقق نشــود و ما نه مى توانیم 
بگوییم این مجموعه پخش مى شــود و نه 
مى توان گفت پخش نمى شــود! وى درباره 
اینکه شنیده شده بود که عوامل برنامه قرارداد 
هم بسته اند، ادامه داد: تا االن هیچ چیز قطعى 
نیســت و هرگاه نتیجه قطعى حاصل شد، 

اعالم خواهیم کرد.
کاظمى همچنین درباره سرنوشت تولید سرى 
جدید برنامه «خندوانه» هم گفت: «خندوانه» 
یکى از برندهاى تلویزیون است. تلویزیون 
برندهایــش را از بین نمى برد بلکــه آنها را 
پرورش مى دهد. مواظبت و همراهى مى کند 
که از بین نروند. قائم مقام شبکه نسیم تأکید 
کرد: «خندوانه» از جمله برندهایى است که 
حتمًا تلویزیون آن را حفــظ خواهد کرد اما 

هرگاه زمان آن برسد تولید مى شود.
همه اینها حاکى از آن اســت که این روزها 
رسانه ملى تصمیم گرفته تمام تالش خود را 
به کار گیرد تا به نوعى راه بازگشــت این سه 
برنامه مورد عالقه مخاطبان را به جعبه جادو 
هموار کند اگرچه درباره هر سه برنامه هنوز 

چیزى با قطعیت مشخص نیست.

گویا مدیران تلو
طکه در شــرایط ا ش ک
شناخته شــده
بیشــتر از هر ا
باشــد، چرا که
مى شود مبنى بر
و محبوبى همچ
و «کاله قرمزى
بازگشت

99
مجــرى برنامه
بازگشــت برنا
99 خبر داد. سی
«ســالم صبح
بازگشــت «کال
صبحت به میان

آخرین خبرها درباره «خندوانه»،
 «دورهمى» و «کاله قرمزى»

برندها به تلویزیون
 بر مى گردند؟

در حالى که واکنش ها عمدتًا در تحسین فیلم «مارتین اسکورسیزى» 
است اما یک انتقاد بر فیلم وارد شده است؛ این که چرا در فیلم «ایرلندى» 
برجسته ترین شخصیت زن فیلم که توسط بازیگر برنده اسکار یعنى «آنا 
پاکوین» ایفا شده، باید تنها شش کلمه در طول حضور ده دقیقه اى خود 
در فیلم، دیالوگ داشته باشد؟! «رابرت دنیرو»، بازیگر سرشناس هالیوود 

و این فیلم از تصمیم اسکورسیزى دفاع کرد.
دنیرو گفت تصمیم اسکورســیزى بــراى اینکه آنا پاکویــن در فیلم 

«ایرلندى» دیالوگ بسیار محدودى داشته باشد، درست بود.
پاکوین در فیلم در نقش «پگى شــیرن»، دختر شخصیت اصلى یعنى 
«فرانک شیرن» با بازى رابرت دنیرو را ایفا کرده است. این فرد در طول 
زندگى به پدرش مظنون بود و حق هم داشت زیرا پدرش در واقع قاتلى 
بود که براى دارودسته اى خالفکار کار مى کرد و فردى از نظر اخالقى 
فاسد بود. به ویژه او در یک صحنه در خواربارفروشى به مردى که مزاحم 
دخترش شده بود، درست در برابر دخترش حمله مى کند. به همین دلیل 
دخترش در فیلم به ندرت صحبت مى کند و در بیشتر موارد در سکوت به 

پدرش خیره مى شود و او را زیر نظر دارد.
به دلیل این انتخاب در ارائه شــخصیت دختر شــیرن، شــمارى به 
اسکورسیزى اعتراض کرده اند که از چنین بازیگر فوق العاده اى اینقدر 
کم استفاده شده اســت. اما دنیرو از انتخاب اسکورسیزى و «استیون 
زیلیان»، نویسنده فیلمنامه دفاع کرده و مى گوید این یک انتخاب درست 

بود که دیالوگ هاى این زن به حداقل برسد.
دنیرو گفت: این زن شخصیتى قدرتمند بود و همین هم ارائه شده است. 
شاید در صحنه هاى مختلف ما تعامل زیادى بین او و پدرش نمى بینیم، 
اما این صحنه ها مى خواهد همین را نشان دهد که رابطه او و پدرش در 

همین حد بوده است. او فوق العاده است و همین منعکس مى شود.
خود پاکوین بازیگر نیوزیلندى که یک جایزه اسکار در کارنامه اش دارد، 
ماه پیش از نقشش دفاع کرده و تأیید کرده بود که با انتخاب اسکورسیزى 

موافق بوده است. وى تأکید کرده بود به اینکه 
یکى از گروه بازیگــران فیلم بوده 

است، واقعاً افتخار مى کند.

علیرضا افخمى، کارگردان ســینما و تلویزیون، با 
بیان اینکه امکان کار کردن با رسانه ملى برایش 
فراهم نیست، اظهار کرد: رابطه ام با تلویزیون به 
گونه اى با مشکل مواجه شده که دیگر امکان کار 
کردن را از من گرفته است. ریشه اختالفات من با 
تلویزیون هم به سریال «پرستاران» بر مى گردد، 
ابتداى مشکالت از زمانى آغاز شد که آنها در نیمه 
راه فیلمبردارى از ما خواستند که پخش را شروع 
کنیم، همین مسئله نیز به شدت روى کار ما تأثیر 
منفى گذاشت و در نهایت باعث شد از ادامه کار در 

این سریال کناره گیرى کنم.
وى افزود: درباره بودجه فیلم هم به ســختى ما با 
مشکالت عدیده اى روبه رو شدیم. این در حالى بود 
که آنها بیشتر بودجه ساخت را از وزارت بهداشت 
گرفته بودند اما از دادن آن بــه عوامل خوددارى 
کردند. این امر را هم تحت عنوان عجیب ارزیابى 
در انتها انجام دادند. الزم به ذکر است برخى رفتارها 
در سیما بسیار کودکانه اســت. براى مثال یکى از 
کارگردان ها براى سریالش از من در خواست کرد 
که بازیگرى از کارم را بــه او بدهم اما من این امر 

را نپذیرفتم. این کارگردان بعــد از مدت کمى به 
شوراى ارزیابى ســیما راه یافت و هر نوع دشمنى 

که مى خواست پیرامون «پرستاران» انجام دهد!
این فیلمساز تأکید کرد: مشــکل دیگرى که در 
سریال «پرستاران» پیش آمد، اختالف  با نیروى 
انتظامى بود، آنها بــدون هماهنگى با کارگردان 
اقدام به سانسور مجموعه کردند. این اقدام به کار 
من بسیار ضربه زد. جدا از این امر براى هضم این 

امر بسیار دشوار بود که اگر من براى تلویزیون کار 
کرده ام، چرا نهادى دیگر باید به صورت مســتقل 

سریال مرا سانسور کند.
افخمى در پایان تأکید کرد: آیا با وجود رفتارهایى که 
در سیما انجام مى شود، مى توان انتظارات اتفاقات 
خوبى را از سیما داشت، مطمئناً جواب مثبت نیست، 
براى همین هم حاضر نیســتم در شرایط فعلى با 

آنها کار کنم.

فیلمبردارى فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» به 
کارگردانى سیروس مقدم آغاز شده است. این در حالى است 
که خبرگزارى «تسنیم» خبرداده بود کار تصویربردارى این 
سریال که  قرار بود روز دوشنبه(11 آذر) با حضور محسن 
تنابنده و برخى از بازیگران دیگر در شیرگاه مازندران کلید 

بخورد به علت بارندگى شدید انجام نشد. 
«باشــگاه خبرنگاران جوان» اما تأیید کرده که با حضور 
خانواده مرحوم خشــایار الوند فیلمبردارى فصل ششــم 
مجموعــه تلویزیونى «پایتخت» روز شــنبه (9 آذر) آغاز 
شده و دیاکو الوند، فرزند خشایار الوند با گفتن 3، 2، 1 اجازه 
و دســتور فیلمبردارى اولین پالن فصل ششم مجموعه 

تلویزیونى «پایتخت» را صادر کرد.
تاکنون هومــن حاجى عبداللهى و احمــد مهرانفر جلوى 
دوربین رفته انــد و گــروه فیلمبــردارى در حال ضبط 
سکانس هاى خارجى اســت و طى روز هاى آینده محسن 
تنابنده جلوى دوربین مى رود و ســکانس هاى مربوط به 

خانه نقى معمولى فیلمبردارى خواهد شد.
در همین باره محسن تنابنده بازیگر سریال «پایتخت6» 
گفته: براى فاصله از حواشى فعًال در مورد این مجموعه و 

روند ساخت آن حرفى نمى زنیم.
گروه تولیــد ســریال «پایتخــت6» قرار اســت بعد از 
تصویربردارى در شیرگاه و بخش هایى در تهران راهى یکى 
از کشور هاى اروپایى شوند. گفتنى است علیرضا خمسه در 
فصل جدید ســریال محبوب «پایتخت» حضور ندارد، در 
ســرى جدید این مجموعه مهران احمدى در نقش بهبود 
فریبا حضور دوباره خواهد داشــت. فصل ششم مجموعه 
تلویزیونى «پایتخت» در 15 قسمت براى پخش در نوروز 

99 از شبکه یک سیما ساخته مى شود.
در همین حال بهرام افشارى، بازیگر نقش «بهتاش» هم 
از چهره متفاوت خود در «پایتخت 6» خبر داد. افشارى که 
در فصل دوم ســریال «پایتخت» در نقش برادر «بهبود» 
بازى مى کرد، در فصل پنجم با نقشى جذاب به این گروه 
پیوست. او که با بازى در نقش «بهتاش فریبا» به محبوبیت 
بسیارى بین مردم رسید، در فصل گذشته گریم متفاوت و 

جالبى داشت.
این بازیگر با انتشــار تصویرى در صفحه شــخصى خود 
نوشــت: «این بار رنگى بر روى موى ســرش نیست، اما 

فکر هاى زیادى تو سرشه.»

سریال «موچین» با انتخاب کامل بازیگران و عوامل به زودى مقابل دوربین خواهد رفت.
«موچین» به نویسندگى و کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى در حال 
حاضر در مرحله پیش تولید قرار دارد و با انتخاب گروه بازیگران و اعضاى پشت دوربین، 

به زودى وارد فاز تصویربردارى خواهد شد. 
از میان بازیگران این ســریال کمدى تاکنون حضور مرجانه گلچین، زهرا جهرمى و على 
صادقى قطعى شده است. قرار است ظرف چند روز آینده چند بازیگر نام آشناى دیگر نیز به 
گروه بازیگران این سریال اضافه شوند. در خالصه داستان «موچین» آمده است: انصاف 
نیست که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که آدم هاى تکرارى را روزى صد بار ببینیم و آنقدر 

بزرگ باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى یک بار ببینیم...

کارگردان فیلم تحسین شده «بچه هاى آسمان» امسال براى تازه ترین فیلمش فرم حضور در جشنواره 
فیلم فجر پر کرده است.

مجید مجیدى بار دیگر قرار است با فیلمى با مضمونى اجتماعى به سینما برگردد. 
فیلمى درباره کودکان کار و با بازى جواد عزتى. فیلمى که فیلمنامه اش را 

مجیدى با همکارى نیما جاویدى کارگردان «سرخپوست» نوشته است 
و فیلمبردارى آن را هومن بهمنش به عهده داشته است.

«خورشید» از شــهریور 98 در جنوب تهران کلید خورد و گفته 
مى شود داستان آن را یادآور کارهاى شاخص سینماى مجیدى 

مى دانند. باید دید آیا مجیدى که نه با «محمد رسول ا...(ص)» 
و نه با فیلم هندى اش «آن سوى ابرها» نتوانست توفیقات 
گذشــته خود را تکرار کند آیا بار دیگر مى تواند به روزهاى 

اوج خود برگردد؟
مجید مجیدى یکى از کارگردان هاى سرشناسى است که 

در جشنواره سى وهشتم فیلم فجر حضور دارند.

شهرام عبدلى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در پاسخ به اینکه 
آیا بازى کردن نقش مثبت یا منفى براى وى اهمیت دارد یا خیر 
پاسخ داد: مثبت و منفى بودن نقش را متوجه نمى شوم، بنده فقط 
نقشى که پیشنهاد مى شود را بازى مى کنم، مثبت و منفى چیزى 
است که در ذهن بینندگان شــکل مى گیرد و کسى نمى تواند 
مثبت و منفى را تعریف کند، به عنوان مثال در ســریال «خط 

قرمز» نمى توان گفت نقش بنده منفى بود یا مثبت.
بازیگر سریال «رســتگاران» درباره اینکه تا به حال از بازى در 
فیلمى پشیمان شده اســت یا نه، اظهار کرد: نه براى من، بلکه 
براى هر بازیگرى این اتفاق مى افتد و من هم از بازى در برخى 
کارها پشیمان هستم، اساسًا به نظرم بازیگرى نیست که این 

اتفاق برایش نیافتاده باشد.
وى درباره ترجیح خود براى حضور در ســینما و یا در تلویزیون 
اظهار کرد: سینما یا تلویزیون برایم اهمیتى ندارد، بلکه کار خوب 
برایم مهم است، هر کدام که فیلمنامه بهترى را پیشنهاد کنند 

آن را بر دیگرى ترجیح مى دهم و با کمال میل بازى مى کنم.
بازیگر سریال «مختارنامه» در خصوص شاخص ترین نقشى که 
ایفا کرده است افزود: سریال «خط قرمز» به کارگردانى قاسم 
جعفرى و سریال «فاصله ها» به کارگردانى حسین سهیلى زاده 
از کارهایى هستند که بیشتر در ذهن مخاطب نقش بسته اند و 

بنده را بیشتر با این آثار مى شناسند.
وى در پایان با گالیه از وضعیت سینما و تلویزیون خاطرنشان 
کرد: تعداد کارها بسیار کم شده و دیگر از تولیدات شاخص دهه 
70 و 80 خبرى نیست، در سینما کارگردان هایى به همراه ترکیب 
ثابت خود در حال کار کردن هستند و این عرصه بین صد نفر در 
حال چرخیدن است و اگر تیتراژها را دنبال کنید معموًال عوامل 

تکرارى هستند.

نقش هاى سینما بین 100 نفر 
در حال چرخیدن است

پایتختى ها
با گریم هاى جدید

پاسخ «دنیرو» به تنها انتقاد از «ایرلندى»

بازیگر اسکارى 
چرا ساکت بود

درگیرى هاى علیرضا افخمى با تلویزیون بر سر «پرستاران»

مجید مجیدى با کمک جواد عزتى
 به اوج برمى گردد؟

کارکاکا اینایناقدامقدام بهبه دند. اد کردنک وعهوعه و مجممج سانسورن ه ساه
این از این امر براىهضم جدا زد. سیار ضربه

ل بابابا ایطایطایطفعلىفعلف در شرشش دت نیســتم دت نض ین هنهنهم حاحاحاضر نض اى همىهىه اب براب
کارکنم. آنها

ىتازه ترین فیلمشفرم حضور در جشنواره

عى به سینما برگردد. 
فیلمنامه اش را 

وشته است 

 و گفته 
یدى 

 «(
ت 

ک جواد عزتى
گردد؟

مرجانه گلچین و على صادقى 
در یک سریال جدید روزبه بمانى پنجم آذر ماه 1398 در شــب تولد 40 سالگى اش در 

تهران روى استیج رفت. 
در بخشى از کنسرت، پخش ناگهانى یک کلیپ از نمایشگر 
ســالن باعث غافلگیرى روزبه بمانى شد. در این کلیپ، 
پدر و مادر روزبه خطاب به او حرف مى زدند و به مرور 
خاطراتى از کودکــى و نوجوانى اش پرداخته بودند. 
پخش این ویدیوى چند دقیقه اى باعث شد اشک 
در چشــمان بمانى نقش ببندد. سپس ارکستر 
براى او موسیقى «تولدت مبارك» را نواخت 
تا اینگونه روزبه بمانــى به گفته  خودش 
متفاوت ترین جشــن تولدش را تجربه 

کند.

غافلگیرى روزبه بمانى 

موافق بوده است. وى تأکید کرده بود به اینکه 
یکى از گروه بازیگــران فیلم بوده

است، واقعاً افتخار مى کند.

ص این بازیگر با انتشــار تصویرى در
نوشــت: «این بار رنگى بر روى موى

فکر هاى زیادى تو سرشه.»

8روزبه بمانى پنجم آذر ماه 398
تهران روى استیج رفت. 

در بخشى از کنسرت، پخش
ســالن باعث غافلگیر
پدر و مادر روزبه خط
خاطراتى از کودکـ
پخشاینویدی
در چشــمان
براى او مو
تا اینگو

متفاوت
کند.

غافلگیرى ر
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محمدرضا خلعتبرى، بازیکن ســابق پرســپولیس از دلیل 
رفتنش از این تیم پرده برداشت.

محمد رضا خلعتبرى زمانى یکــى از بازیکنان گرانقیمت 
فوتبال ایران بود که ســابقه بازى در لیگ قطر و امارات را 
هم در کارنامه داشــت. او این روزها در 36 سالگى و پس 
از بازگشــت از مصدومیتى طوالنى مدت، به مهره ذخیره

ذوب آهن تبدیل شده و روزهاى خوبى را با این تیم پشت 
سرنمى گذارد. خلعتبرى که زمانى با پیراهن پرسپولیس 
در لیگ برتر فوتبال بازى مى کرد، این هفته باید خودش را 

براى تقابل با تیم سابقش آماده کند.
شرایط فعلى ذوب آهن را چطور ارزیابى 

مى کنى؟
خدا را شکر وضعیت تیم ما بد نیست. در این دو هفته 4 امتیاز 

گرفتیم هرچند که هنوز وضعیت خوبى در جدول نداریم و باید 
امتیازهایى را که از دست دادیم، جبران کنیم.

چــرا ذوب آهــن امســال نتایــج 
ناامیدکننده اى گرفت؟

این بــه خاطــر بدشانســى و البتــه اشــتباهاتى بود که 
خودمان داشــتیم. ما لیگ را بد شــروع کردیم و در ادامه 
هم نتایج بدى گرفتیم ولى مهم این است که به فکر جبران 

باشیم.
ذوب آهن ایــن هفته بایــد به مصاف 
پرسپولیس برود. در خصوص تقابل با 

تیم سابقت چه نظرى دارى؟
پرســپولیس 3 فصل پیاپى قهرمان ایران شده و تیم خوبى 
است، هرچند که آنها نتوانســتند تا اینجا مثل فصل گذشته 

نتیجه بگیرند. با این حال پرسپولیس تیم خطرناکى است و در 
همه پست ها بازیکنان باکیفیتى دارد. این بازى براى هر دو 
تیم اهمیت دارد ولى ما میزبان هستیم و باید از این شرایط به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
تو چند سال پیش در پرسپولیس بازى 
کردى ولى چرا حضــورت در این تیم 

کوتاه مدت بود؟
دوران خوبى در پرسپولیس داشتم ولى همانطور که گفتید 
حضور من در ایــن تیم کوتاه مدت بود. دلیــل رفتن من از 
پرسپولیس حضور فردى به  نام سیاســى در این تیم بود. او 
به من گفت که باشگاه نمى تواند پول عجمان را بدهد و باید 
از پرسپولیس بروم. من دوست داشتم بمانم ولى حمیدرضا 

سیاسى باعث شد تا از پرسپولیس بروم.

پرسپولیس همچنان خطرناك است
ورزورز

محمدر
رفتنش
محمد
فوتبال
هم در

از بازگش
ذوب
سر
در لیگ
براىت

را خدا

پ خلعتبرى:

دلیل رفتن من از 
پرسپولیس حضور فردى 

به  نام سیاسى در این 
تیم بود. او به من گفت 

که باشگاه نمى تواند پول 
ععجمان را بدهد

ز

مدافع تیم فوتبال سپاهان که تیمش پس از مدت ها 
دروازه اش در جریان بازى باز شد، از اتفاقات دیدار با 

استقالل و شرایط تیمش مى گوید. 
گئورگى ولســیانى، مدافع میانى ســپاهان در دیدار 
برابر استقالل یکى از ویژه ترین بازیکنان زمین بود و 
گل اول بازى هم با ضربه او ثبت شد. این بازیکن در 
رابطه با کسب تساوى 2 بر 2 مقابل استقالل اینگونه 
حرف هایش را آغاز کرد: این بازى یکى از بازى هاى 
سخت فصل بود که برگزار کردیم. استقالل هم در این 
مسابقه موقعیت هاى خوبى داشت ولى فکر مى کنم 

مساوى نتیجه منطقى بود.
مدافع گرجستانى سپاهان در رابطه با گل دیرهنگام 
امید نورافکن بیان کرد: خیلى خوشحال بودیم که این 
گل زده شد. یک امتیاز هم به دست آوردیم؛ با این حال 
ما همیشه براى بردن به زمین مى رویم و از این نتیجه 
راضى نیستیم. با این حال یک امتیاز هم خوب بود ولى 

در بازى هاى بعدى به دنبال 3 امتیازها هستیم.
ولیســانى که زننده گل دوم بازى بود و پس از گلزنى 
به ذوب آهن، مقابل استقالل هم گل زد، در واکنش 
به این موضوع عنوان کرد: بخاطر گلى که زدم خیلى 
خوشحال بودم. خب دومین گلى بود که در این فصل 
زدم و تالش مى کنم بیشتر گل بزنم. در این بازى در 
جریان بازى چند اشتباه داشتم ولى سعى مى کنم هر 

روز و هر بازى بهتر شوم.
آخرین گلى که سپاهان در جریان بازى دریافت کرد، 
هفته بیست و ششم لیگ برتر مقابل سایپا بود. این تیم 
اما در مقابل استقالل و در هفته دوازدهم رقابت هاى 
لیگ برتــر دو بار دروازه اش در جریــان بازى و پس 
از مدت ها باز شد. ولسیانى در پاســخ به این سئوال 

اینگونه واکنش نشــان داد: خب ما دروازه بان خوبى 
داریم و خط دفاعى سازمان دهى شده اى داریم. کادر 
فنى هم توجه ویژه اى به کادر فنى دارد و همیشه از ما 
مى خواهند با تمرکز کامل بازى کنیم و اشتباهاتمان 
را به حداقل برسانیم. فکر مى کنم این دلیلى منطقى 
براى گل نخوردن ما در جریان بازى باشد ولى باالخره 

فوتبال است و شما گل مى خورید.
مدافع فصل گذشــته نســاجى مازندران در رابطه با 
مدعیان لیگ نوزدهــم و اینکه به نظــر او کدام تیم 

پتانسیل بیشترى براى قهرمانى دارد گفت: ما تقریبًا 
با تمام تیم هاى لیگ بــازى کردیم. لیگ ایران لیگ 
جذابى است، چون چند تیم دارد که مى توانند قهرمان 
شوند. اگر شما ده بار هم این سئوال را از من بپرسید، 
قاطعانه مى گویم ســپاهان قهرمان مى شــود. من 
بازیکن سپاهان هستم و تمام تالشم را براى قهرمانى 
این تیم انجام مى دهم. بــا این حال لیگ ایران لیگ 
جذابى است و نمى توانیم بگوییم قهرمان چه تیمى 

مى شود؛ باید صبر کنید تا ببینیم چه مى شود.
همچنین ولسیانى در رابطه با شرایط چمن ورزشگاه 
نقش جهان که طى دو بازى، ســه بازیکن (مرتضى 
منصورى، ســیاوش یزدانى و محمدرضا حســینى) 
را با مصدومیت رو بــه رو کرده اســت و اینکه آیا از 
بازى کردن در این شــرایط نمى ترسد،  بیان کرد: در 
واقع زمین چمن در حال حاضر شــرایط خوبى ندارد. 
متأســفانه تیم مــا دو مصدوم داده ولــى خب اصًال
 نمى ترسم؛ هر چمنى باشد من بازى مى کنم و سعى 
مى کنم بدون اشتباه بازى کنم. بازى بعدى ما در برابر 
نساجى مازندران اســت. آن زمین هم شرایط خوبى 
ندارد و بازى کردن در آن ریســک دارد؛ چون چمن 
مصنوعى اســت و حتى کیفیت چمن مصنوعى اش 

هم پایین است.
آخرین سئوال از مدافع سپاهان در رابطه با بازگشتش 
به ورزشگاه وطنى در قائمشهر بود که او حرف هایش 
را اینگونه خاتمه داد: بله من خاطرات خیلى خوبى از 
آنجا دارم و فصل خوبى را در ورزشگاه وطنى سپرى 
کردم. همیشه به هواداران نساجى احترام مى گذارم، 
همینطور که براى هواداران ســپاهان احترام زیادى 

قائلم.

مهدى کریمیان، بازیکن پیشین تیم ها فوتبال سپاهان 
درباره خوشــحالى بعد از گل نورافکن در دیدار سپاهان 
و استقالل   و انتقاداتى که از سوى استقاللى ها به خاطر 
این شادى بعد از گل مطرح شد هم گفت: ایتقدر نباید به 
او راجع به شــادى گلش گیر داد. نورافکن یک بازیکن 
جوان است. وقتى در اســتقالل بودم چند بازیکن از تیم 
جوانان آمدند و با بزرگســاالن تمرین کردند که یکى از 
آنها نورافکن بود و کم کم در تیم جــا افتادند. نورافکن 
یک پسر بسیار مودب و از لحاظ فنى هم خوب بود. فکر 
مى کنم توقعات خیلى باال رفته است. اگر بازیکنى به تیم 
سابق خودش گل بزند و خوشحالى نکند چه بهتر ولى اگر 
خوشحالى هم بکند مسئله خاصى نیست. فکر مى کنم 
پر توقع شــده ایم. به طور کلى این انتظار خیلى زیادى 
است اما در مورد نورافکن و گلى که زد باید بگویم فکر 
مى کنم چون در آن دقیقه گل زده خودش شگفت زده و 

هیجان زده شد.
او ادامه داد: سپاهانى ها فکر نمى کردند به بازى برگردند 
و نورافکن بعد از گل شگفت زده شد. البته شادى خاصى 
هم نکرد و به ســمت ســرمربى اش   رفت. حاال اگر به 
سمت تماشاگران اســتقالل مى رفت و حرکاتى انجام 
مى داد یا برابر هواداران ســپاهان کارى مى کرد مى شد 
یک چیزى گفت. شاید اگر نورافکن دقیقه 20 بازى گل 
مى زد دستش را باال مى برد و خوشحالى نمى کرد ولى در 
دقیقه آخر بازى، کنترل کردن خود از لحاظ هیجان سخت 
اســت. در دنیا هم خیلى از بازیکنان بعد از گلزنى به تیم 
سابقشان خوشحالى مى کنند. هیگواین را ببینید که چه 
خوشحالى هاى بیش از حدى مى کند. باز هم مى گویم به 
نظرم شادى بعد از گل نورافکن به خاطر گل زدن در آن 

دقیقه و برگشتن تیم به صدر جدول بود.

باشــگاه ذوب آهن اصفهان به شــکلى جالب اقدام 
به فروش اینترنتى بلیت بازى با پرســپولیس کرده

 است. دیدار تیم هاى ذوب آهن و پرسپولیس روز پنج 
شنبه در ورزشگاه فوالد شهر برگزار خواهد شد. این 
مسابقه که همیشه با حضور پرتعداد هواداران برگزار 
مى شــود، این بار در حالى به انجام مى رسد که بلیت 
مسابقه به صورت اینترنتى و از طریق سایت رسمى 

باشگاه ذوب آهن به فروش خواهد رفت.
ورزشــگاه تیم ذوب آهن یعنى فوالدشهر چیزى در 
حدود 15 هزار نفر گنجایش دارد که همیشــه کمتر 
از نصف آن به تیم هاى ســرخابى مى رســد و این 

بار هم احتماال 5 هزار صندلى بــه هواداران این تیم 
اختصاص خواهد یافت.در سایت بلیت فروشى نکته 
جالب این اســت که باشــگاه ذوب آهن دو جایگاه 
براى تیم هــاى میزبان و میهمــان را براى فروش 
قرار داده و پس از پرشــدن آن، دیگــر جایگاه ها را 
باز خواهد کرد. این موضوع ســبب شده تا بسیارى 
از هواداران که دوست دارند در جاى دیگر ورزشگاه 
مســتقر شــوند، نتوانند از ســکوى مورد نظر بلیت 
بخرند. هواداران مى تواننــــــــد از ســــــامانه

 www.zobahansport.com  بلیــت تهیه 
کنند.

مهاجم نیجریه اى سابق پرسپولیس و استقالل احتماًال 
در نیم فصل بار دیگر به فوتبال ایــران باز مى گردد. 

گادوین منشــا که اولین بار چند سال قبل 
توسط مجید جاللى به ایران آورده شد 

و براى پیکان با هدایت این مربى 
به میدان رفت، حاال احتماًال بار 
دیگر شــاگرد این مربى خواهد 
شــد. منشــا بعد از درخشش با 

پیراهن پیکان راهى پرسپولیس 
شــد و بازى هاى نســبتًا خوبى را 

براى این تیم انجام داد اما با کادرفنى و 
مدیران باشــگاه به اختالف خورد و پس از جدایى 

از پرســپولیس براى جبران این موضوع به استقالل 
تهران رفت.

حضور این مهاجم 30 ســاله در اســتقالل 

البته کوتاه مدت بود و او بعــد از یک نیم فصل بازى 
براى آبى ها به کشــورش بازگشــت. حاال اما شنیده 
مى شود که منشا در آســتانه بازگشت به 
فوتبال ایران قــرار دارد. جاللى که 

خودش منشــا را اولین بار به 
فوتبال ایران آورده، حاال 
قصد دارد بــار دیگر این 

بازیکن را بــه خدمت بگیرد. بنا 
به درخواست ســرمربى گل گهر، 
مسئوالن این باشگاه با مدیربرنامه هاى 
منشا وارد مذاکره شده اند و به توافقاتى دست 
یافته اند.با این شــرایط اگر مشکل خاصى پیش نیاید، 
مهاجم باتجربه نیجریه اى نیم فصل به گل گهر ســیرجان 
مى پیوندد تا براى چهارمین تیــم ایرانى در لیگ نوزدهم 

به میدان برود. 

محمد حســین زاهدى فر در دیدار این هفته سپاهان 
مقابل اســتقالل در ورزشــگاه نقش جهان، دو اشتباه 
بزرگ انجام داد که یکــى از آنها غیرقابل بخشــش 
به نظر مى رســید. هدایت ا... ممبینــى رئیس کمیته 
داوران فدراســیون فوتبال که در برنامه ســالم صبح 
بخیر حاضر شــده بود، اعالم کرد: «بــا قضاوتى که 
زاهدى فــر در ایــن مســابقه انجــام داده و باتوجه 
بــه اشــتباهاتش، باید محرومیــت پنج هفتــه اى را 

تحمل کند.»
رئیس کمیتــه داوران در توضیح محرومیت زاهدى فر 
مى گوید: «طبق آیین نامــه هاى فیفا و AFC با تمام 
داوران که اشــتباه تأثیرگذار در نتیجه مســابقه دارند 
برخورد مى شــود. محرومیت ایشــان 5 هفته است. 
وقتى نمره داور از 10 نمره، زیر 7 و4 باشــد این داور در 
رده هاى پایین تــر قضاوت مى کنــد آمادگى ذهنى 

وروحى را به دست بیاورد تا برگردد.»
ممبینى در پاسخ به اینکه کمک داور و کمک داور پشت 
خط هم محروم شــدند، گفت: «آنها هم چند هفته اى 
اســتراحت مى کنند و در لیگ هاى پایین تر قضاوت
مى کننــد. محرومیت کلمــه خوبى نیســت و من از 
استراحت استفاده مى کنم. یک بازیکن هم اگر پنالتى را 
از دست بدهد محروم که نمى شود. شاید مربى او را در 

ارنج نگذارد یا تنبیهش مى کند. داوران هم به استراحت 
مى روند.»

باشگاه استقالل مراتب اعتراض شدید خود 
را نســبت به داورى زاهدى فر به فدراسیون 
اعالم کرده و تصمیــم او در صحنه هند کى 
روش را نه یک اشــتباه که یک تخلف دانسته 

است.

دروازه بان ســابق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با چند تیم لیگ دسته اول و 
لیگ برتر مذاکره داشته ام و دو هفته دیگر که نقل و انتقاالت نیم فصل آغاز 

مى شود تیم خود را انتخاب خواهم کرد.
پیمان سلمانى در گفتگویى در خصوص آخرین وضعیت خود، اظهار کرد: 
چند سال قبل که در ذوب آهن بازى مى کردم ســرباز شدم و براى خدمت 
سربازى به تیم فجر شهید سپاسى در لیگ دسته اول منتقل شدم. آخرین 
بار دو فصل قبل در ذوب آهن بودم و با اتمام دوران سربازى ام در تیم فجر 
سپاســى هم اکنون چهار ماه اســت که در تیمى بــازى نمى کنم و منتظر 

انتقاالت نیم فصل هستم که به یک تیم جدید بروم.

وى افزود: نیم فصل شرایط خاصى دارد چرا که اکثر بازیکنان قرارداد دارند 
و تعداد کمى دروازه بان هستند که آزاد باشند و بتوانند جابجا شوند. با توجه 
به این شرایط با چند تیم لیگ دســته اول و لیگ برتر مذاکره داشته ام و دو 
هفته دیگر که نقل و انتقاالت نیم فصل آغاز مى شــود تیم خود را انتخاب 

خواهم کرد.
دروازه بان ســابق تیم فوتبال ذوب آهن در پاســخ به این سئوال که فکر 
مى کنید بتوانید باز هم به این تیم باز گردید، گفت: اول فصل از تیم ذوب آهن 
پیشــنهاد داشــتم و کار تمام شــده بود، اما در لحظه آخر انتخاب باشگاه 
شــخص دیگرى بــود. اگــر از ذوب آهــن براى نیــم فصل پیشــنهاد 

داشــته باشــم به آن فکر مى کنــم، امیدوارم هــر چه خیر باشــد پیش 
بیاید.

ســلمانى تصریح کرد: 10 ســال افتخار بازى در ذوب آهن داشــتم و به 
نوعى خانه ام محســوب مى شود. در همین تیم رشــد کردم و سپس براى 
خدمت ســربازى به تیم فجر رفتم. در دو فصلى که در تیم فجر سپاســى 
بازى کــردم در ســال اول بهتریــن دروازه بان لیگ دســته اول شــدم 
و در ســال دوم جز 2 دروازه بان برتر بــودم. در این دو فصــل 55 بازى

 براى تیم فجر کردم. در فصلى که بهترین دروازه بان لیگ یک شدم فقط 
14 گل خوردم. 

مسئوالن باشگاه ذوب آهن به مناسب تولد علیرضا 
منصوریان تدارك ویژه اى براى او در نظر گرفتند. 

 اسکوربورد ورزشگاه فوالدشهر اصفهان بعد از اتمام 
تمرین ذوبى ها، بغض علیرضا منصوریان را درآورد. 
پخش کلیپى از سال 1374 تا 1388 که خداحافظى 
این بازیکن را به همراه دوران خاطره انگیز مربیگرى 

او نشان مى داد.
علیرضا منصوریان امشــب شــمع 48 سالگى خود 
را فوت کــرد و مورد اســتقبال ویژه قــرار گرفت. 

مسئوالن باشگاه ذوب آهن براى این مراسم با تهیه
 بلیتى همسر و پسر منصوریان را به اصفهان آوردند 
تا از این طریق ســرمربى خود را ســورپرایز کرده 

باشند.
در تمرین اخیر بازیکنان ذوب صورت سرمربى خود 
را کیک مالى کردند و اوضاع ظاهرى منصوریان را 
به هم ریختند. در نهایت پیراهن شماره 10 ذوب آهن 
به همراه صنایع دستى نفیس توسط جواد محمدى، 

مدیرعامل باشگاه به وى اهدا شد.

ذوب آهن لحظه آخر انتخابش را تغییر دادذوب آهن لحظه آخر انتخابش را تغییر داد

هران رفت.
للللقالل اســت 30 ســاله در حضور این مهاجم

ىمىپیوندد تا براى چهارمین تی
بهمیدان برود. 

دروازه بان ســاب
لیگ برتر مذاکره
تیمخود مى شود
پیمان سلمانى د
چند سال قبل که
ف سربازى به تیم
بار دو فصل قبل
سپاســى هم اکن
انتقاالت نیم فصل

اینقدر به نورافکن
 گیر ندهید

نظرم شادى بعد از گل نورافکن به خاطر گل زدن در آن 
دقیقه و برگشتن تیم به صدر جدول بود. ن آن، دیگــر جایگاه ها را 

ع ســبب شده تا بسیارى 
ند در جاى دیگر ورزشگاه 
ز ســکوى مورد نظر بلیت 
ـــــــد از ســــــامانه
www.zo بلیــت تهیه 

ــد از یک نیم فصل بازى 
بازگشــت. حاال اما شنیده 
شا در آســتانه بازگشت به

ان قــرار دارد. جاللى که 
ش منشــا را اولین بار به 
ل ایران آورده، حاال 
دارد بــار دیگر این 

ن را بــه خدمت بگیرد. بنا 
سخواست ســرمربى گل گهر، 
 ین باشگاه با مدیربرنامه هاى 
ره شده اند و به توافقاتى دست 
گر مشکل خاصى پیش نیاید، 
م فصل به گل گهر ســیرجان 
زده گن ل د ان دیــم ایرانى در لیگ نوزدهم دا
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هفته سپاهان 
هان، دو اشتباه 
بل بخشــش 
 رئیس کمیته
صبح  ســالم

ـا قضاوتى که 
 داده و باتوجه 
ج هفتــه اى را 

یت زاهدى فر
AFC با تمام 
ســابقه دارند 
55 هفته است. 
ـد این داور در
مادگى ذهنى

مک داور پشت 
 چند هفته اى 
ین تر قضاوت
ســت و من از 
م اگر پنالتى را

 مربى او را در 

رررررارنجججججج نگذارد یا تنبیهش مى کند. داوران هم به استراح
مى روند.»

خ اعتراض شدید باشگاه استقالل مراتب
را نســبت به داورى زاهدى فر به فدراسی
و تصمیــم او در صحنه هند اعالم کرده

روش را نه یک اشــتباه که یک تخلف دانس
است.

تاوان اشتباه بزرگ
ســپاهان بازى مى کنــد و ما هر چه چشــم 
مى چرخانیم، همچنان اثرى از محسن مسلمان 
نمى بینیم. مسلمان که پارسال یک نیم فصل 
اول بد را در ذوب آهن و یک نیم فصل دوم بدتر 
را در سپاهان پشت سر گذاشت، ابتداى فصل 

بــا اقتــدار جدید قراردادش را 
کرد،  امــا آخرین تمدید 

به  عکــس 
جا مانــده از 
او در رسانه ها، 
کماکان همان تصویر مربوط به امضاى 
قرارداد است. بعد از آن اگر شما محسن را دیدید، 
ما هم دیدیم. البته همه مى دانیم که سپاهان 
از نظر هزینه ضعیف  ترین تیم لیگ اســت و 
حتى دسته یکى ها هم بیشتر از تیم قلعه نویى 
هزینه مى کنند، اما تصادفا گرانترین تماشاگر 
لیگ آنجاست؛ کسى که روى نیمکت یا سکو، 
مسابقات سپاهان را از نزدیک تماشا مى کند و 
اقال یکى، دو میلیاردى هم دستخوش مى گیرد. 
خوش به حال محسن که بازى زیباى تیمش با 

استقالل را هم از چند مترى دید. 

نزدیک ترین و گران ترین 
تماشاچى

و ناگهان على منصور سورپرایز شد

بلیت فروشى ذوب آهن- پرسپولیس با سازوکار جالب

سر و کله منشا دوباره پیدا مى شود
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002003006106/1  شماره بایگانى پرونده: 9708554/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000436 تاریخ صــدور: 1398/09/03 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوســیله به – حســین مجتبائى رنانى نام پدر: غالمعلى تاریخ 
تولد: 48/10/1 شماره ملى: 1290255865 شماره شناســنامه: 350 به نشانى: اصفهان 
خیابان رزمندگان خیابان نوبهار کوچه بهار پالك 12 ابالغ مى شــود که بانک تجارت به 
شماره سند: 959500039، تاریخ سند: 95/4/9 جهت وصول اصل طلب: 150/000/000 
ریال و ســود: 62/855/412 ریال و خســارت تاخیر تادیــه: 75/542/731 ریال تا تاریخ 
1397/11/24 و خسارت تاخیر روزانه: 151/623 ریال، بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و 
اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره 
139704002003006106 به شماره بایگانى 9708554 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شــرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اســناد 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، ظرف مدت بیست روز 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 679615 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /9/273
اخطاریه

شماره پرونده: 139704002003001392/1 شماره بایگانى پرونده: 9701990/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000277 تاریخ صدور: 1398/06/07 اخطاریه محاسبه 
مهریه به نرخ روز- بدینوســیله به وراث مرحوم آقاى حسین دارالضیائى فرزند محمدعلى 
که عبارتند از: 1- احمد دارالضیائى فرزند محمدعلى 2- فریبا دارالضیائى فرزند محمدعلى 
3- شــهناز دارالضیائى فرزند محمدعلى 4- مرتضى دارالضیائى فرزند محمدعلى همگى 
به نشــانى اصفهان خیابان احمدآباد- کوى مهدیه کوى جمال الدین پالك 34 کدپستى 
8154917751 که طبق گواهى مامور امکان ابالغ واقعى در آدرس مذکور و ادرس اعالمى 
به شما میسر نگردیده است حسب پرونده اجرائى کالسه فوق له خانم نیره محمد شفیعى و 
علیه وراث مرحوم حسین دارالضیائى و پیرو اجرائیه ارسالى بدینوسیله باطالع میرساند جهت 
ادامه عملیات اجرائى قیمت طال موضوع الزم االجراى مندرج در سند نکاحیه شماره 5575 
مورخ 1392/06/21 دفترخانه 11 استان اصفهان توسط اتحادیه صنف طال، جواهر، نقره، 
سکه و صراف اصفهان ارزش یک عدد سکه تمام بهار آزادى به مبلغ 46/350/000 ریال 
(110 عدد سکه تمام بهار آزادى جمعا به مبلغ 5/098/500/000 ریال) و ارزش یک مثقال 
طالى ساخته شده به مبلغ 20/387/119 ریال (100 مثقال طالى ساخته شده جمعا به مبلغ 
2/038/711/900 ریال) و ارزش پانصد درهم نقره به مبلــغ 91/874/500 ریال ارزیابى 
گردیده است. و همچنین طبق درخواست بستانکار و برابر آئین نامه الحاق یک تبصره به ماده 
1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق طبق آخرین شاخص 
سال 96 به مبلغ 889/062/411 ریال محاسبه گردید. لذا مراتب ابالغ، چنانچه به ارزیابى 
فوق معترض میباشید از تاریخ ابالغ لغایت پنج روز اعتراض کتبى خود را به همراه عین طال 
به این اداره ارائه نمائید/ مراتب بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد. چنانچه به ارزیابى فوق 
معترض مى باشید از تاریخ انتشار آگهى لغایت پنج روز اعتراض خود را به همراه عین سکه 
و طال به این اداره ارائه نمائید. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد./ اخطاریه ماده 101- اموال منقول- بدینوسیله به وراث مرحوم آقاى 
حســین دارالضیائى فرزند محمدعلى که عبارتند از: 1- احمد دارالضیائى فرزند محمدعلى 
2- فریبا دارالضیائى فرزند محمدعلى 3- شهناز دارالضیائى فرزند محمدعلى 4- مرتضى 
دارالضیائى فرزند محمدعلى همگى به نشانى اصفهان خیابان احمدآباد- کوى مهدیه کوى 
جمال الدین پالك 34 کدپستى 8154917751 که طبق گواهى مامور امکان ابالغ واقعى 
در آدرس مذکور و ادرس اعالمى به شما میســر نگردیده است در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه فوق، به موجب گزارش شماره مورخه 1397/11/06 کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح تصویر پیوست، خودرو تاکسى ویژه پژو 405 جى ال مدل 1388 رنگ زرد خورشیدى 
به شماره انتظامى ایران 13- 564 ت 34 که در قبال طلب خانم نیره محمد شفیعى و 0/05 
اجرائى متعلقه بازداشــت گردیده، به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. لذا 
برابر ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، بدینوسیله به شما اخطار مى شود که پس 
از رویت این اخطار چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 5 
روز اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ دو 
میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد 
مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشــناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
به همان قیمت آگهى خواهد گردید./ مراتب بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد. چنانچه به 
ارزیابى فوق معترض مى باشید از تاریخ انتشار آگهى لغایت پنج روز اعتراض خود را به همراه 
عین سکه و طال به این اداره ارائه نمائید. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد./م الف: 678589 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/274

ابالغ اجراییه
شــماره نامه: 139804931051007705 تاریــخ نامه: 1398/07/09 شــماره پرونده: 
139704031051001792/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9702995 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه 9702995 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا- آقاى قاســم قاسمى به نشانى اصفهان 
خیابان زینبیه آخر 16 مترى طالقانى کوچه فتح منزل قاســمى- بدینوسیله به آقاى قاسم 
قاسمى بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس فوق شناخته نگردیده 
ابالغ میگردد که برابر ســند نکاحیه 5577 مورخ 1384/10/28 مبلغ 250 عدد سکه طال 
بهار آزادى به خانم سپیده قاسمى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجرا مطرح مى باشد بعلت عدم امکان شناسایى شما در ادرس سند و عدم امکان ابالغ 
واقعى لذا حسب تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا به شما ابالغ میگردد پس از 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهى اجرائیه ابالغ شده محسوب و فقط یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشار محلى درج و منتشر میگردد. ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
در غیر این صورت پس از گذشت مدت مذکور نیم عشر دولتى نیز تعلق میگیرد بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 680639 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /9/275
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016827- 98/9/10 سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
3740/32 واقع در بخش یک ثبت در دفتــر الکترونیک 139520302023001763 بنام 
خانم فرناز رحیم زاده خراسانى فرزند رســول با کدملى 1288424183 ثبت و سند بشماره 
چاپى 850278- 94- ب صادر و تسلیم گردیده  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 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: 680652 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /9/276

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602210003634 تاریخ ارســال نامه: 1398/09/06 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 29406 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 27116 در صفحه 323 دفتر 323 بشــماره ســند برگى 795064- 90 الف بنام 
مهدى اعظم پناه سابقه ثبت داشته است، سپس مالک با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 15905 مورخه 1398/08/21 به گواهى 
دفتر خانه 177 اصفهان (بهارستان) رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باستناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 

مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 680683 ناصر صیادى صومعه- مدیر وا حد ثبتى حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /9/277
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016898- 98/9/7 ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 534/213 (قبال 
424/231 بوده) واقع در بخش یک ثبت در دفتر 83 صفحه 589 ذیل شماره ثبت 11821 
بنام حســین مســتاجران گورتانى فرزند قربانعلى با کدملى 1289886849 ثبت و ســند 
بشماره چاپى 168070- الف- 91 صادر و تسلیم گردیده و طى اسناد 185625 و 185626 
مورخ 93/12/12 دفترخانه 11 اصفهان در رهن بانک کشــاورزى است و طى تقسیم نامه 
180424- 91/03/25 دفتر 11 اصفهان در سهم وى قرار گرفته  اکنون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 679313 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /9/278
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980275 ج/3 له خانم نســیم ابراهیمى و علیه آقاى اکبر کبوترى مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 1390/89 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/10/03 ساعت 12:30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن 
را ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: اصفهان- بزرگراه شهید چمران- خیابان 15 خرداد- کوى قائم- نبش 
بن بست خیام، پالك 9 مشخصات ملک: بر اساس رو گرفت از سند مالکیت تک برگى ملک 
مورد نظر شما: دیوار به دیوار بطول (9/22) متر به خانه خانم زهره جمشیدى و غیره احداثى از 
پالك باقیمانده، شرقا: در دو قسمت اول درب و دیوار بطول (19/30) متر به کوچه دوم درب 
و دیوار بطول (2/98) متر به کوچه، جنوب: دیواریست بطول (7/98) متر به کوچه، غرباً: دیوار 
به دیوار بطول (22/37) متر به خانه شرافت پور از باقیمانده 13900، مالحظات، این سند از 
نوع اصلى به شماره 494750 سرى در سال 93 صادر مى شود. متن سهم: دو دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور با مشخصات استان: اصفهان، شهرستان: اصفهان، 
بخش ثبتى: پنج، شماره فرعى: 893، اصلى، 13900 (شماره ملک هشتصد و نود و سه فرعى 
از سیزده هزار و نهصد اصلى مفروز و مجزى شده از صفر فرعى از اصلى مذکور قطعه صفر 
تفکیکى) به مساحت 199/37 مترمربع در دفتر امالك به شماره: 524، صفحه: 531، شماره 
ثبت ملک: 104136 با کاربرى مسکونى و وضعیت طلق در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه یک 
هزار و سیصد و نود و چهار و شماره سریال 936494750 به نام خانم نسیم ابراهیمى سهر 
فروزانى فرزند حسین قلى به شماره شناسنامه 360 و شماره شناسنامه ملى 1819535096 
صادره از آبان متولد 1356/4/3 انتقال قطعى شماره 196421 تاریخ 94/4/2 توسط دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 71 شهر اصفهان نوع انتقال: انتقال اجرایى به ثبت رسیده است. ملک 
مورد نظر با قدمت ساخت حدود 45 سال داراى اسکلت: دیوارهاى باربر، پل و ستون در وسط 
و سقف تیرآهن (طاق ضربى)، کف: موزائیک، بدنه دیوارها: گچ و رنگ، سقف: رنگ، درب 
هاى داخلى: چوبى، درب هاى ورودى و پنجره ها: پروفیل فلزى، آشپزخانه، کف: موزائیک، 
بدنه: تا ارتفاع 1/30 متر کاشى و بقیه گچ و رنگ، کابینت: فلزى، سرویس بهداشتى و حمام: 
کف: سرامیک، بدنه: کاشى، نماى ساختمان از ســمت گذر سیمان سفید و از داخل حیاط: 
سنگ، کف حیاط: موزائیک، بدنه: سیمان شسته، داراى زیرزمین حدود 30 مترمربع و یک 
اتاق در قسمت باالى همکف حدود 8 مترمربع در ایستگاه راه پله به بام و انشعابات آب و برق 
و گاز مى باشد. ملک موردنظر از ضلع جنوب به میزان 1 (یک) متر و از ضلع شرق به میزان 
3/10 متر (سه و یک دهم متر) عقب نشینى دارد. با عنایت به در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر 
در ارزش ملک، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع کاربرى، دسترسى هاى منتهى 
به ملک و فارغ از هرگونه بدهى به بانک ها، ادارات و ســایر ارگانها و نهادها در حال حاضر 
ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور بالغ بر-/4/200/000/000 ریال معادل 
(چهارصد و بیست میلیون تومان) ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم انجام شده خانم نسیم 
ابراهیمى دو دانگ مشاع و اقاى اکبر کبوترى چهار دانگ مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 
آئین نامه فروش امالك مشــاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرائى 
به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 672819 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /9/279 
مزایده 

اجراى احکام مدنى شعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980480 ج 17 محکوم له: شهناز عالى دوست محکوم 
علیه: پرستو شریفى- فهیمه شریفى- لیال شریفى مورد مزایده: دستور فروش پالك ذیل 
الذکر اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: احترامًا پیرو ارجاع امر کارشناسى مربوط 
به پرونده شماره 980480 مورخ 98/03/12 آن شعبه محترم در خصوص ارزیابى عرصه و 
اعیان ملک واقع در اصفهان خیابان جى غربى- ایستگاه هتل نگین- کوچه سعادت- نبش 
نوروز- پالك 15 پالك ثبتى 8243619 اینجانب در تاریخ 98/05/14 به همراه خواهان 
از پالك مذکور بازدید و پس از بررســى هاى الزمه نتیجه را به شرح ذیل به استحضار مى 
رساند. این محل یک ساختمان مسکونى یک طبقه- 3 نبش داراى سند شش دانگ تک 
برگ به شماره 612052 سرى ج/94 و شماره ملک 15192/229 مفروض و مجزى شده 
از 14 به نام خانم شهناز عالى دوست فرزند احمد بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/4 
مترمربع با حدود اربعه شماًال به طول 9/35 متر به گذر 6 مترى شرقًا در دو قسمت اولى به 
طول 2/80 دومى به طول 25/5 متر به گذر جنوبًا در دو قســمت اولى پخى به طول 2/80 
و دیگرى دیوارى به طول 6/35 هر دو به گذر و غربًا به طول 28/60 متر به پالك اســت. 
در عرصه مذکور اعیانى یک زیرزمین با متراژ حــدود 60 مترمربع و در همکف یک منزل 
مسکونى به مساحت حدود 180 مترمربع با قدمت حدود 40 ســاله احداث شده است این 
منزل 3 خوابه، درب به حیاط با اسکلت فلزى و سقف ضربى مى باشد. دیوارها و سقف داخلى 
اندود گچ و رنگ و گچ برى در سقف است. آشپزخانه داراى کابینت فلزى است. دو خواب در 
ضلع غرب و یک خواب باالى پارکینگ با کمد و پوشــش رنگ مى باشد. ساختمان داراى 
نماى آجر 5 سانت و در حیاط آجر 3 سانت، درب هاى بیرونى پروفیل آلومینیوم با شیشه تک 
جداره- درب هاى داخلى چوبى مى باشد. ساختمان داراى انشعابات آب و برق و گاز است. 
ملک در تصرف شهناز عالى دوست و به محم د عالى دوســت طبق سند به شماره سریال 
123832 الف 98 صلح شده است. ســاختمان داراى عقب نشینى از 3 سمت گذر بوده و بر 
اساس سامانه خدمات اینترنتى شهردارى اصفهان امکان ساخت تا 3 طبقه روى پیلوت براى 
آن وجود دارد. مبلغ 10/500/000/000 ریال ارزیابى شده است. زمان 98/10/02 ساعت 
10 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه 
دوم- شــعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده 

شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. م الف: 673073 شــریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 17 دادگاه 

حقوقى اصفهان /9/280
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001248/1 شماره بایگانى پرونده: 9801756/1 شماره 
ابالغیــه: 139805102003011206 تاریخ صــدور: 1398/09/10 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003001248/1- بدینوسیله به آقاى علیرضا بهرامى الوى بدهکار 
پرونده کالسه فوق ساکن اصفهان شهرك زاینده رود فاز 2 کدپستى که طبق گزارش مورخ 
1398/04/22 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و امکان ابالغ 
اجراییه به شما میسر نگردیده است ابالغ مى شــود که خانم نیره سادات فخر زارع جهت 
وصول مهریه خود (300 (سیصد) عدد سکه بهار ازادى) به استناد سند ازدواج 5881 مورخ 
1388/02/09 دفترخانه 9 ازدواج اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
شماره فوق در این اداره تشکیل شده. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده 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: 680751 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  /9/281
مزایده 

شــماره مزایده: 139804302129000014 تاریخ ثبت: 1398/09/09 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده اجرائى کالسه 9800003- به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9800003 شش دانگ یکباب آپارتمان مســکونى به شماره پالك ثبتى سه هزار و پانصد 
و دوازده فرعى از ششصد و پنجاه و هشــت اصلى بخش نه ثبت اصفهان به نشانى: زرین 
شهر، بلوار توحید، بن بست بوستان 8، کدپستى 8471813378، طبقه همکف- به مساحت 
105/63 مترمربع که بنام جمشید قادرى چرمهینى فرزند محمدتقى در صفحه 574 دفتر 62 
امالك ذیل شماره 4611 ثبت و سند مالکیت صادر شده است، محدود به حدود شماًال: اول 
بطول 4/05 متر دیواریســت به پى پالك 3509 فرعى، دوم در سه قسمت که قسمت اول 
شرقى و سوم غربى است بطولهاى 1/55 متر و 1/95 متر و 1/55 (متر) پنجره و دیواریست 
به نورگیر مشاعى، سوم بطول 1/5 متر دیواریست به پى 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 درب و دیوار و پنجره ایست 
به حیاط مشاعى و به فضاى پارکینگ شــماره 2- غربا: اول بطول 5/72 متر دیواریست به 
دیوار پالك 3511 فرعى، دوم در سه قسمت که قســمت اول شمالى و سوم جنوبى است 
بطولهاى 2/80 متر و 2/80 متر و 2/80 متر درب و دیواریســت به راه پله مشــاعى، سوم 
بطول 7/20 متر دیواریست به دیوار پالك 3511 فرعى. با قید به اینکه این طبقه آپارتمان 
از پارکینگ شماره یک حق عبور دارد طبق سند رهنى شماره 9270 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 2/940/000/000 ریال ارزیابى (قطعى) شده و پالك فوق عبارت است از طبقه همکف 
یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت (کل) عرصه 142/5 مترمربع و مساحت اعیانى طبقه 
همکف 182/5 مترمربع با کاربرى مسکونى که داراى پایان کار به شماره 31789 مورخه 
1386/11/24 مى باشد. اسکلت ساختمان بتنى، سقف تیرچه بلوك، نماى ساختمان آجرنما، 
کابینت آشپزخانه فلزى، کف طبقه سرامیک و طبقه بصورت سواره پیاده مى باشد. یک اتاق 
خواى روى پارکینگ طبقه اول مى باشد. پارکینگ طبقه همکف در حیاط واقع شده است. 
آب، برق و گاز با طبقه اول مشترك مى باشد. ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالك فوق فاقد بیمه 
نامه بوده و طبق گزارش مامور اجراء، در تصرف راهن مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 1398/10/14 (چهاردهم ماه دى سال یکهزار و سیصد و نود و هشت) 
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در  زرین شهر- خیابان کارگر از طریق 
مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 2/940/000/000 ریال(دو میلیارد و نهصد و چهل 
میلیون ریال) شروع و 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 شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت 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 رســمى 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 شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 
سپرده نماید. تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 م الف: 680729 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /9/282
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سجاد کریمى دادخواستى به مبلغ انتقال 
ســند خودرو 336 هـ 71/78 ریال بطرفیت آقاى مالک نامدارى که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 935/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 98/10/15 
ساعت 9/30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 663451 شعبه چهارم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/283
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1137/98 شماره دادنامه: 1140- 98/8/21 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: سجاد صادقى- ســاکن: زاینده رود- کله 
مسلمان- خیابان منظریه- پالك 9 خوانده: 1- مسعود صادقى- ساکن: زرین شهر- بلوار 
ساحلى- نمایشگاه اتومبیل زاینده رود 2- مرتضى محمودى- ســاکن: زاینده رود- کله 
مسلمان- خیابان امام حسین(ع) 3- اسماعیل سلطانى- ساکن: زاینده رود- کله مسلمان- 
خیابان منظریه 4- منصور ظاهرى گهروئى- ساکن: مجهول المکان خواسته: انتقال سند 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى سجاد صادقى فرزند صفدر به طرفیت آقایان 1- مسعود صادقى 
فرزند علیمراد 2- مرتضى محمودى فرزند نبى اله 3- اســماعیل سلطانى فرزند غالمرضا 
4- منصور ظاهرى گهروئــى فرزند رمضان مبنى بر الزام خوانــدگان به حضور در یکى از 
دفاتر ثبت اسناد و انتقال سند یکدستگاه اتومبیل سمند به شماره انتظامى 191/53 ج 96 با 
احتساب خسارات دادرسى مقوم به 130/000/000 ریال، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مبایعه نامه مورخ 95/04/08 و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از 
آن اســت که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف چهارم به ثبت رسیده است و نظر به عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشان و نظر به اینکه 
به موجب اســتعالم صورت گرفته خودروى مذکور در رهن مى باشد خواسته ى خواهان را 
محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10، 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده 
ردیف چهارم به انتقال سند خودروى مذکور به نام خواهان (با حفظ حقوق رهن) و پرداخت 
مبلغ 1/690/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عم ومى حقوقى شهرستان لنجان 
صادر و اعالم مى گردد و اما در خصوص خواندگان ردیف اول تا ســوم مستنداً به ماده 89 
و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 

قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و انقالب شهرستان لنجان مى باشد. م 
الف: 681208 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /9/284
ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس یحیى نژاد  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مریم کاظمى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 98/595 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/18 ساعت 3 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. 681761/ م 

الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /9/285
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى قدیریان دادخواستى به خواسته فک پالك موتورسیکلت به ش انتظامى 
ایران 628- 82532 و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و 
مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى داود نصیرى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
783/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/17 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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 باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 680514/ م الف شعبه 5 

امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/286
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا على اصغر نریمانى دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 405 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 14 / 10 / 98 ساعت 6 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 دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 682642 /م الف. مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 9/287   
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى بهمن صباحى فرزو خواهان فرهاد شریفیان 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 446 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ چهارشنبه 18 / 10 / 98 
ســاعت 30 / 3 بعدالظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 680205 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز / 9/288 

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى محمدرضا اکبرى خواهان فرهاد شریفیان 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 444 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ چهارشنبه 18 / 10 / 98 
ساعت 3 بعدالظهر تعیین گردیده اســت 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 . 680549 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 9/289 
اخطار اجرایى

محکوم علیه مجید جلیــل پیران مجهول المــکان و محکوم له فرهاد شــریفیان فرزند 
على بنشانى گز بلوار معلم نمایشگاه معراج  به موجب راى شــماره 376 تاریخ 3 / 7 / 98 
حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شــهرگز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 380 / 2 ریال هزینه دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى 
احکام از تاریخ سررســید چک  12 / 6 / 98 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى 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   680582 /م الف.  قاضى شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف گز/ 9/290 
مزایده اموال منقول 

شماره : 980782 – 980779- 980778 -  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر 
دارد در پرونده شماره 980782 – 980779- 980778 اجرائى موضوع علیه شرکت تعاونى 
متین سبز زاینده رود و له آقاى 1- محسن صادقى زفره 2- البرز رحیمى دم آبى 3- فیض 
 seal) اله رحیمى در تاریخ 09/26/ 98 به منظور فروش یک دستگاه  بسته بندى سیل پک
pack) جهت بسته بندى سبزیجات و ساالد ساخت شرکت تحویل کاالى نوین (نادى 
پک) مدل NPR/555 و شماره ســریال 9694 و سال ساخت 1396 و و دستگاه فوق دو 
ردیفه و داراى قالب جهت هر دو ردیف تمام استیل و مجهز به سیستم  کامل واکیوم به شماره 
اموال 201/0135 به صورت برچسب در شرکت متین سبز زاینده رود مشخص گردیده است 
. از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اتاق  
318 برگزار نماید . اموال مورد موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
720/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده 
باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 

677724  - اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان  /9/291 
ابالغ ماده 105

شماره نامه: 139885602007003461 تاریخ ارسال نامه : 1398/09/09  - نظر به اینکه 
آقاى حسین حفیضى یزدآبادى فرزند ابراهیم مالک اشتر پالك21/73واقع در سودرجان 
بخش نه ثبت اصفهان درخواست حذف عبارت به اســتثناء یک هشتم اعیانى از متن سند 
مالکیت خود تحت پالك مرقوم را نموده است که با عنایت به تبصره 1 ماده 105 آیین نامه 
قانون ثبت امالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مقدار مذکور به مبلغ 2352229 
ریال ارزیابى و سپس توسط متقاضى فوق جهت بهاء ثمنیه اعیانى متعلق به خانوم احترام 
اسادات اشراقى به شناسنامه 14090در حساب سپرده اداره ثبت تودیع گردیده است لذا به 
نام برده از طریق این آگهى اعالم مى گردد که جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد 
و امالك فالورجان مراجعه نمایند و چنانچه مدعى تضییع حق مى باشند ظرف مدت یک 
ماه پس از انتشار آگهى مى توانند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این 
اداره ارائه نمایند. م الف:679818 حســین زمانى علویجه مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

فالورجان / 9/292 
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آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود برنا بتن نوین آزما درتاریخ 1398/09/09 به شماره ثبت 63593 به شناسه ملى 14008800240 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام وارائه خدمات فنى آزمایشگاهى بتن 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 روشن شهر ، خیابان بیست مترى نگار ، بن بست نگار سوم ، پالك 365 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8158356348 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى علیرضا حسن نژاد به شماره ملى 1270437003 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه خانم سمیرا سجادیه به شماره ملى 1271726513 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا حسن نژاد به شماره ملى 
1270437003و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیرا سجادیه به شماره ملى 1271726513و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 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 (681434)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص سورنا افق طالیى درتاریخ 1398/09/10 به شماره ثبت 63605 به شناسه ملى 14008803623 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، ساخت، نصب و اجراى انواع دکوراسیون و تزئینات داخلى و خارجى – طراحى، 
اجرا و خرید و فروش کلیه مصنوعات چوبى اعم از ورق هاى mdf و نئوپان، روکش مالمینه و خام در سایزهاى مختلف ، تخته روسى و روکش و سه الیه ، ورق 
هاى هایگالس، پلى گالس، فومیزه، اکریلیک، pvc، کف پوش، دیوار پوش، پارکت، انواع صفحات HPL و کورین کابینت – خدمات پارتیشــن بندى، مبلمان 
ادارى و غرفه بندى – ارائه کلیه امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – ارائه کلیه خدمات نظافتى 
ساختمان ها و تاسیسات – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى 
و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – تامین نیروى انسانى ساده و متخصص بصورت موقت صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا اصفهانک، محله شهرك نیکان ، خیابان (شهرك نیکان) ، پالك 0 ، ساختمان A1 ، فاز2 ، طبقه اول ، واحد 202 کدپستى 
8169154210 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 1310/750 مورخ 1398/09/05 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار وحید اصفهان با کد 1310 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سوگند قهرمان دوست به شماره ملى 1272557723و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مظاهر قهرمان دوست به شماره ملى 1284602281و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا صالح 
باردهء به شماره ملى 1289509891و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد کرارى دهقى به شماره ملى 1281920312 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى خانم شهناز کرمى گاونانى به شماره ملى 1285719255 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 (682913)

ابالغ ماده 105
شماره نامه: 139885602007003468 تاریخ ارسال نامه : 1398/09/09 - نظر به اینکه 
خانم ها فاطمه صغرى طالبى یزدابادى و فاطمه اکبرى یزدابادى فرزندان حسن و صادق 
مالک ششدانگ پالك 21/79 واقع در سودرجان بخش نه ثبت اصفهان درخواست حذف 
عبارت به استثناء ثمنیه اعیانى از متن سند مالکیت خود تحت پالك مرقوم را نموده است 
که با عنایت به تبصره 1 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت امالك طبق نظریه کارشــناس 
رسمى دادگسترى مقدار مذکور به مبلغ 2341643ریال ارزیابى و سپس توسط متقاضى 
فوق جهت بهاء ثمنیه اعیانى متعلق به خانوم احترام اسادات اشراقى به شناسنامه 14090 
در حساب سپرده اداره ثبت تودیع گردید اســت لذا به نام برده از طریق این آگهى اعالم 
مى گردد که جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان مراجعه نمایند 
و چنانچه مدعى تضییع حق مى باشند ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهى مى تواند 

به دادگاه صالح مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نمایند .  م الف: 679908 
حسین زمانى علویجه مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان/ 9/293 

حذف بهاى ثمنیه
شماره نامه: 139885602007002756 تاریخ ارسال نامه : 1398/07/15  -آقاى سید 
عبداله طبائیان کارشناس رسمى دادگسترى با سالم نظر به اینکه آقاى نعمت  اله حفیظى 
یزدآبادى فرزند ابراهیم مالک شش دانگ پالك 21/81 واقع در در سودرجان بخش 9 ثبت 
اصفهان درخواست حذف عبارت ثمنیه اعیانى از متن سند خود را نموده است و جنابعالى 
به عنوان کارشــناس مربوطه جهت تعیین بهاى عادله ثمنیه اعیانى انتخاب گردیده اید و 
فلذا مقتضى است نسبت به مورد خواســته اقدام و نتیجه را اعالم نمایید. ضمنا دستمزد 
کارشناسى توسط خود متقاضى پرداخت خواهد شد . م الف:679817 حسین زمانى علویجه 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان/ 9/294 

بر اساس نتایج تحقیقات پژوهشگران انگلیسى، آلودگى زیاد هوا در افزایش 
احتمال ابتال به گلوکوما یا آب سیاه از بیمارى هاى خطرناك چشم که منجر به 

کورى مى شود، مؤثر است. 
عارضه گلوکوما یا آب سیاه که در بسیارى از موارد مى تواند منجر به کورى فرد 
شود، در حال حاضر یکى از معضالت اصلى چشم پزشکى در سراسر دنیاست. 
شایع ترین علت ایجاد این بیمارى فشار داخلى مایع زاللیه درون چشم است 

که به عصب بینایى که چشم را به مغز وصل مى کند، صدمه مى زند.
یکى از نشانه ها و تغییراتى که در افراد مبتال به گلوکوما دیده مى شود، نازك 
شدن شبکیه چشم است. دکتر «پاول فاستر» از محققان این تیم پژوهشى 
و از انستیتوى چشم پزشکى در دانشــگاه کالج لندن در این رابطه گفت: ما 
دلیل اینکه چرا آلودگى هوا باید به عنوان یک اولویت بهداشت عمومى مورد 
توجه قرار گیرد را با این مشکل مرتبط مى دانیم و مى دانیم جلوگیرى از منابع 

آلودگى هوا مى تواند براى سالمت چشم در کنار سایر نگرانى هاى بهداشتى 
مهم و ارزشمند باشد.

دکتر فاستر در یک مصاحبه خبرى اعالم کرد: با توجه به تحقیقاتى که انجام 
داده ایم، نمى توانیم به طور قطعى اعالم کنیم که آلودگى هوا واقعاً باعث ایجاد 
گلوکوما مى شود. ما نیازمند تحقیقات و آزمایش هاى بیشترى هستیم تا هم 
این مســئله را با قطعیت کامل اعالم کنیم و هم راهکارى در کاهش اثرات 
آلودگى هوا بر سالمت انسان را به مردم ارائه دهیم. وى در توضیحات بیشتر 
اظهار کرد: بیشــتر عوامل خطر در ایجاد گلوکوما مانند سن باالتر یا ژنتیک، 
خارج از کنترل ماســت. درواقع ما مى توانیم احتمال دهیم که بعد از فشــار 
داخلى مایع درون چشم که شایع ترین و اصلى ترین علت ایجاد گلوکوماست، 
بتوانیــم عامل مهم دیگــر را به طورقطع شناســایى کنیم کــه مى تواند با 
تغییر در ســبک زندگى، معالجه و یا تغییر سیاســت هاى بهداشتى، اصالح

 شود.
«شارون چوآ» از انستیتوى چشم پزشکى و بیمارستان چشم مورفیلد و از دیگر 
محققان این تیم، در این رابطه گفت: آلودگى هوا ممکن است به دلیل ایجاد 
تنگى رگ هاى خونى باعث بروز گلوکوما شود که درواقع مى تواند با پیوندهاى 
مربوط به آلودگى هوا با افزایش خطر ابتال به مشــکالت قلبى ارتباط داشته 
باشد. از احتماالت دیگر در این مسئله مى توان به ذرات معلق در هواى آلوده 
اشاره کرد که ممکن است اثر سمى مســتقیمى بر انسان داشته و به سیستم 

عصبى آسیب رساند و در التهاب ایجادشده، نقش داشته باشد.
الزم به توضیح است که تحقیقات قبلى نشــان داده اند، میزان بروز گلوکوما 
در مناطق شهرى 50 درصد بیشتر از مناطق روستایى است و این یافته هاى 
جدید نشــان مى دهند که آلودگى هوا ممکن اســت عاملى در این اختالف

 باشد.

در هواى آلوده، هواى چشم هایتان را داشته باشید
 

 
 
 

 

یک داروســاز گفت: مصرف خودســرانه و طوالنى مدت 
آســپرین، ایبوبروفن و ژلوفن ضمن خاصیت تسکین درد و 

ضدالتهابى، عوارضى را نیز به همراه دارد.
زهرا جسور داروســاز درباره ژلوفن گفت: داروى ایبوپروفن 
با نام تجــارى پروفن از خانــواده دارو هــاى ضدالتهاب 
و الهتاب غیراستروئیدى (NSAID) چند سالى است که به 
صورت ژله اى و با نام ژلوفن تهیه مى شود، چراکه تولید دارو ها 
به صورت ژلــه اى عوارض قرص را به حداقل مى رســانند 
و جذب دارو را ســریع تر مى کند. او افزود: ایبوپروفن براى 
تسکین درد و التهاب رماتیســمى، اختالالت عضالنى _ 

اسکلتى و درد هاى مالیم تر مانند قاعدگى دردناك، درد هاى 
بعد از عمل جراحى، تب و درد در کودکان به کار مى رود.

جســور تصریح کرد: مصرف خودســرانه و طوالنى مدت 
آسپرین، ایبوبروفن و ژلوفن باعث تضعیف سیستم محافظت 
ســلولى، آســیب، زخم و خونریزى در اندام هاى گوارشى 
مى شــود که بى توجهى به آن به مرور زمان ســرطان را به 
همراه دارد و تأخیر در درمان زخم هاى گوارشــى منجر به 
سرطان هاى شــایع در معده و روده مى شود. این داروساز با 
اشــاره به عوارض مصرف انواع ژلوفن ها گفت: هر دارویى 
به موازات اثرات درمانى مطلوب ممکن اســت باعث بروز 

برخى عوارض ناخواسته مانند سوءهاضمه، سوزش سر دل 
و درد معده شود.

جســور در پایان گفت: مصرف بیش از حد ایبوبروفن ها با 
تأ ثیر منفى خود بر کلیه ها باعث افزایش انواع بیمارى هاى 
کلیوى و افزایش خطر حملــه قلبى در افراد مى شــود. از 
آنجایى که ایــن دارو در کبد متابولیزه مى شــود تا قابلیت 
جذب داشــته باشــد بنابراین مصرف زیاد آن به کبد فشار 
مى آورد، پس بهتر است مصرف این دارو ها با تجویز و تحت 
نظر پزشک انجام شــود تا به بدن افراد ضرر و آسیبى وارد 

نشود.

مصرف زیاد ژلوفن  
چه بیمارى هایى را 
به جانتان مى اندازد؟

ماده موجود در نارنگى به نام نوبیلتین مى تواند از تجمع چربى در کبد و تولید بیش از حد 
انسولین به دلیل باال رفتن میزان قند خون، جلوگیرى کند. همچنین نوبیلتین از تجمع 
پالك در شریان ها هم مى تواند در بدن فرد جلوگیرى کند؛ زیرا این پالك ها خطراتى 

براى فرد خواهند داشت و باعث بروز بیمارى قلبى و سکته مغزى خواهند شد.
مقدار نوبیلتین در بافت نارنگى و پوست آن به میزان زیادى یافت شده است. به همین 
دلیل  مصرف آب میوه نارنگى براى افراد مبتال به دیابت کافى نخواهد بود، بلکه افراد 
مبتال براى دریافت همه خواص موجود در نارنگى باید آن را به صورت کامل مصرف 
کنند. افراد مبتال به دیابت مى توانند از پوست رنده شده آن براى ساالد ها استفاده کنند.

با کاهش دما در فصل زمستان، بدن در تالش براى سازگارى با شرایط برمى آید در نتیجه 
نرخ وقوع «انفارکتوس میوکارد»، نوعى حمله قلبى شایع، افزایش مى یابد.

«کویى سانگ»، کاردیولوژیست بیمارستان شوکیوآنگ شانگهاى، در این باره مى گوید: 
اگر فردى 20 دقیقه مداوم دچار درد در ناحیه قفســه سینه باشد احتمال بروز انفارکتوس 
میوکارد در او بسیار باالست. مردان مبتال به فشارخون باال که سیگار مى کشند و سن باال 
50 سال دارند در معرض ریسک باالى این بیمارى قرار دارند. به گفته کارشناسان، ساعت 

طالیى براى پیشگیرى از مرگ ناشى از این بیمارى، حدود 120 دقیقه است.
محققان هشدار مى دهند احساس تنگى نفس، سوزش و خفگى در قفسه سینه، پشت و 
حتى در اطراف گردن و فک، از عالیم حمله قلبى است که باید بالفاصله به بیمارستان 

مراجعه شود. 

میوه پاییزى که داروى دیابت است

افزایش حمله قلبى در زمستان

رئیس ســازمان نظام روانشناسى 
و مشاوره کشــور گفت: افراد مبتال به 

سایکوپت هیجانات زودگذرى 
دارند و اگر مرتکب رفتار 
اشتباهى شــوند، از آن 

خوشحال مى شوند.
حاتمــى بیــان کرد: 
زمانى که یــک فرد تا 
زمان شکل گیرى نسبى 
شــخصیتش با عقاید 
خاصى بزرگ شود که 
راه هاى ارتبــاط برقرار 
کردن را به اشــتباه یاد 

گرفته باشــد و متفاوت تر 
با  دیگران رفتار کند، آن فرد 

دچار اختالل شخصیتى شده است.
معموًال این افراد اشــتباه ترین روش برخورد با دیگران را 
انتخاب کرده اند، به طورى که شــاید خودشان هم قبول 
نداشــته باشــند اما از رفتار هاى گاه و بى گاهشان کامًال 
مشهود است، اینجاست که باید گفت این افراد دچار بیمارى 
سایکوپت شده اند، بیمارانى که مشکالتشان را با خالف و 
بزهکارى پیش مى برند تا به روش صحیح و قانونى. این 
افراد اصًال قبول ندارند بیمار هستند و معموًال انسان هایى 
هستند که با راحتى دروغ مى گویند. در واقع همانطور که 
مشهود اســت، اختالل رفتارى این افراد به شدت عمیق 

شخصیت یک بیمار را در است به گونه اى که کل 
بر مى گیرد.

انسان ها  در همه  معمــوًال 
گاهــى دروغ زندگــى خود 
زمانــى که از مى گویند، اما 
دلیل فردى که دروغ  گفتــه 
انکار یا از حرف مى خواهید و او 
این خــود فــرار  مى کند، 
به خود لطمه فــرد در ابتدا 
سپس به جامعه وارد مى کند و 

آنقــدر بــه این اطراف خــود و 
موضوع عادت مى کند که بى اختیار دروغ مى گوید، اما دروغ 

مصلحتى و وسواسى بسیار متفاوتند.
وى افزود: افرادى که به بیمارى خودپسندى دچارند معموًال 
به نسبت سایر افراد دروغ بیشترى مى گویند، اما این در حالى 
است که شخصیت هاى خود شیفته در هیچ زمانى نمى توانند 
احساسات دیگران را درك کنند، چرا که خودرأى هستند و 
صحبت هیچ فرد دیگرى بر روى این افراد تأثیرى ندارد. این 
افراد همیشه در حال ناراحت کردن دیگران هستند و اگر 
رفتار اشتباهى در مورد کسى مرتکب شوند حتى اگر کم، 

تصادفى و یا غیرعمدى باشد، خوشحال مى شوند.
به این دســته از افراد، بیماران روانى یا ســایکوپت گفته 
مى شود، افرادى که حتى خانواده خود را مورد رنج و عذاب 
قرار مى دهند بدون اینکه احساس پشیمانى داشته باشد، 
زیرا احساس افسوس و رحم در این افراد سال هاست که از 

بین رفته است.
حاتمى در خصوص بیماران سایکوپت 
گفــت: این افــراد زمانى 
کــه چــراغ قرمز 
را رد مى کننــد به 
خــود مى بالنــد و 
خوشحال مى شوند، 
اما این احساسات و 
هیجانــات گذرایى 
اســت، این افراد در 
همان لحظه کار خود 
را درك نمى کننــد 
کــه شــاید اتفاق 
خطرناکى در کمین 
آنها باشــد یا سریع 
از کــوره در مى روند و 
احتمال اینکه واکنش هاى 
خشمگین نشان دهند و دست به خشونت بزنند در این افراد 
بیشتر دیده شده اســت، این در حالى است که بسیارى از 
سایکوپت ها باید عالوه بر مدیریت خشم، روى ضعف هاى 

خود هم کنترل داشته باشند.
در واقع فرد مبتال به سایکوپت فرق میان درست و نادرست 
را مى داند اما تالشى براى اصالح رفتار هاى نامتعارف خود 
در مقابل خانواده و مردم جامعه نمى کند و این افراد معموًال 

از طرف مردم جامعه خطرناك تلقى مى شوند.

 چراغ قرمز را رد کنید، بیمارید! 

رئیس ســازمان نظام روانشناسى 
و مشاوره کشــور گفت: افراد مبتال به 

سایکوپت هیجانات زودگذرى 
مرتکب رفتار دارند و اگر

اشتباهى شــوند، از آن 
خوشحالمى شوند.

حاتمــى بیــان کرد: 
زمانى که یــک فرد تا 
زمان شکل گیرى نسبى 
شــخصیتش با عقاید
خاصى بزرگ شود که 
راه هاى ارتبــاط برقرار 
کردن را به اشــتباه یاد 

گرفته باشــد و متفاوت تر 
با  دیگران رفتار کند، آن فرد 

دچار اختالل شخصیتى شده است.
ا ا گ ا خ ش ا اش ا اف ا ًال

شخصیت یک بیمار را در است به گونه اى که کل 
برمى گیرد.

انسان ها  در همه  معمــوًال 
گاهــى دروغ زندگــى خود 
زمانــى که از مى گویند، اما 
دلیل فردىکه دروغ گفتــه 

انکار یا از حرف مى خواهید و او 
این خــود فــرار  مى کند، 
به خود لطمه فــرد در ابتدا 
سپس به جامعه وارد مى کند و 

آنقــدر بــه این اطراف خــود و 
موضوع عادت مى کند که بى اختیار دروغ مى گوید، اما دروغ

مصلحتىو وسواسى بسیار متفاوتند.
وى افزود: افرادى که به بیمارى خودپسندى دچارند معموًال 
به نسبت سایر افراد دروغ بیشترى مى گویند، اما این در حالى 
است که شخصیت هاى خود شیفته در هیچ زمانى نمى توانند 

أ ک ا كک ا ا گ ا ا ا

بین رفته است.
حاتمى در خصوص بیمارانسایکوپت
گفــت: این افــراد زمانى
کــه چــراغ قرمزز
را رد مى کننــد بهه
خــود مى بالنــد ووو
خوشحال مى شوند،
اما این احساسات وو
هیجانــات گذرایى
اســت، این افراد درر
همان لحظه کار خود
را درك نمى کننــدد
کــه شــاید اتفاق
خطرناکى در کمین
آنها باشــد یا سریع
از کــوره در مى روند و
ا اک ک الا ا

قرمز را رد کنید، بیمارید!   چراغ

داشــتن یک پوســت خــوب بــه عناصــر مختلفى 
بازمى گردد: ژنتیک، عادت هاى روزمره خوب و یک تیم 

قوى از متخصصین زیبایى. 
دقت و توجه به پوســت صورت و تبدیل آن به عادت 
روزانه از اهمیت بسیارى برخوردار اســت. باید برنامه 
منظم و همیشگى براى پوســت خود داشته باشید و از 
تولیدات و محصوالت ضرورى الیه بردارى، مرطوب 
کردن و روغن ها اســتفاده کنید. تمرین هاى ورزشى و 
رژیم غذایى سالم براى درخشــش و شفافیت پوست 
ضرورى است، زیرا باعث بهبود جریان خون و سالمت 

پوست مى شود.
از خوردن فست فود ها و غذا هاى آماده پرهیز کنید. وجود 
برنامه تغذیه اى دقیق تأثیر زیادى روى پوســت دارد، 
چیزى که مى خورید و موادى که جذب بدنتان مى شود 

روى پوست صورت شما تأثیر مستقیم دارد.
هر پوســتى منحصر به فرد است و روش خاصى براى 

نگهدارى دارد. پزشکان براى هر نوع پوستى سه ماده 
را توصیه مى کنند: ویتامیــن C براى کاهش لکه هاى 
پوستى، اســید گلیکولیک براى الیه بردارى پوست و 

اسید هیالورونیک براى مرطوب کردن سطح پوست.

شستن پوست صورت بعد از تمرین هاى ورزشى، منجر 
به تمیزى روزنه هاى پوســت مى شــود، بعد از شستن 
پوست صورت، کرم ضد آفتاب استفاده کنید. از خوردن 
فست فود ها و غذا هاى آماده اجتناب کنید، خوردن شکر 

و غذا هاى ناسالم تأثیرات منفى روى پوست دارد.
خــوردن آواکادو و زنجبیل که حاوى آنتى اکســیدان 
است براى داشتن پوستى ســالم توصیه مى شود. البته 
در خوردن آنها باید اعتدال داشت، زیرا افراط در خوردن 
آواکادو باعث اضافه وزن و زنجبیل باعث بد بو شــدن 

ادرار مى شود.
پزشکان متخصص پوست مى گویند استفاده از اینترنت 
را محدود کنید، زیرا باعث فشــار و استرس مى شود و 
روزانه دســتکم 20 دقیقه براى آرامش روحى و روانى 
خود یوگا انجام بدهید به ویژه در صبح و شب، مى توانید 
صبح ســاعت 5  و یا قبل از رفتن به رختخواب یوگا 

انجام دهید.

توصیه هاى متخصصان براى داشتن یک پوست سالم و زیبا

به عادت  ن
ااید برنامه 
ب باشید و از
،، مرطوب

ورزشى و 
ت پوست 
 و سالمت 

کنید. وجود 
ــت دارد، 
ن مى شود 

صى براى 

پوستى، اســید گلیکولیک براى الیه بردارى پوست و 
اسید هیالورونیک براى مرطوب کردن سطح پوست.

پوست صورت، کرم
فست فود ها و غذا هاى
و غذا هاى ناسالم تأثی
ز خــوردن آواکادو و
است براى داشتن پو
در خوردن آنها باید اع
آواکادو باعث اضافه

ادرار مى شود.
پزشکان متخصصپ
را محدود کنید، زیرا
20 روزانه دســتکم
خود یوگا انجام بدهی
5صبح ســاعت 5  و

انجام دهید.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! دنیاى حرام چونان عشــوه گر هرزه اى است که تسلیم نشود 
و مرکب سرکشــى اســت که فرمان نبرد، دروغگویى خیانتکار، ناسپاسى 
حق نشناس، دشمنى حیله گر، پشــت کننده اى سرگردان، حاالتش متزلزل، 
عزتش خــوارى، جــدش بــازى و شــوخى و بلندى آن ســقوط اســت. خانه 
جنگ و غارتگــرى، تبهکارى و هالکت و ســرمنزل ناآرامى اســت. جایگاه 
دیدار کردن ها و جدایى هاست. راه هاى آن حیرت زا، گریزگاه هایش ناپیدا 

موال على (ع)و خواسته هایش نومیدکننده و زیانبار است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت  setadiran.ir))  و با شماره مزایده 1098001195000005 و 1098001195000006 به صورت الکترونیکى به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت 1398/09/05ساعت 14:00            مهلت دریافت اسناد 1398/09/16
تاریخ بازدید :1398/09/06 تا تاریخ 1398/09/16 ساعت 8 تا 13

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1398/09/16 ساعت 19
زمان بازگشایى 1398/09/17 ساعت 9:00        زمان اعالم به برنده 1398/09/20

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد :
برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد  و کلیه مراحل فر آینده مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجوه هزینه مربوط ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (و ودیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایى پاکات ،اعالم به 

برنده وواریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه ازاین طریق امکان پذیر مى باشد.
پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدیدبه عمل آورید .

عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن ) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 021-41934

دفتر ثبت نام اصفهان 88969737 –85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir )بخش > ثبت نام / پروفایل مزایده گر > موجود است

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

م الف: 683898اداره امور شعب بانک ملى 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 دبیرخانه 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

(داخلی 334  )
نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/09/13

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 دوم نوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/817 مورخ 98/08/02 شوراى اسالمى شهر 
فالورجان یک باب دفتر کار به مساحت 50 /69 مترمربع واقع در فالورجان- خیابان میثم- مجتمع تجارى 
زاینده رود- طبقه دوم- شــماره ملک 15/1365 را با قیمت کارشناسى و شرایط ذیل به متقاضیان واجد 

شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه اجاره دفترکار مذکور به مســاحت 69/50 مترمربع بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 

3/200/000 ریال مى باشد.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

98/09/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

و یا به واحد امور قراردادها و یا شماره تلفن 37424000 داخلى (221) تماس حاصل نمائید.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

م الف: 674751جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

 شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال 1398 تعداد 
11 قطعه از زمین هاى در تملک خود با کاربرى تجارى را طى تشریفات مزایده 
عمومى به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه کارشناســى اراضى و آگهى بر عهده برنده مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده زمین آگهى مزایده زمین 
شماره شماره 39893989- - 9898 مورخه  مورخه 1212//0909//9898

م الف: 683619احسان کوزه گر آرانى- شهردار مشکات

این بار اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان از 
خبرنگاران به صورت محدود دعــوت کرد تا در اولین 
جلسه پرسش و پاسخ با شهردار اصفهان که در دفتر وى 
تشکیل شد، شرکت کنند که البته قرار است برگزارى 
اینگونه جلسات به صورت مســتمر با همه خبرنگاران 

رسانه ها تا پایان سال جارى ادامه داشته باشد.
شهردار اصفهان در این نشســت صمیمى و دوستانه 
که بیش از دو ســاعت به طول انجامید 12 آذر سالروز 
انتشار روزنامه «نصف جهان» را به مدیر مسئول و همه 
دست اندرکاران این روزنامه تبریک گفت و افزود: براى 
روزنامه «نصف جهان» که نام بسیار زیباى نصف جهان 
را داشته و همواره با انتشــار مطالب شهرى، یار و یاور 

شهردارى بوده اند آرزوى توفیق دارم.
قدرت ا... نوروزى افزود: از ابتداى ورودم به شهردارى 
اصفهان، ما به دنبال برابرى و عدالت در ســطح شهر 
بودیم که این برابرى و عدالت به دو نوع شکلى و واقعى 
است که در نوع شکلى، استفاده از امکانات شهرى براى 
همه اســت ولى ما به دنبال برابرى واقعى بوده ایم که 
در آن برخى بهتر دیده نشوند و کمک به محرومان به 
گونه اى باشــد که با دیگران همسطح از امکانات بهره 
گیرند و امروز این امر در حوزه هاى فرهنگى در مناطق 
محروم شهر عملیاتى شده و از تراکم قدرت و ثروت در 
یک نقطه جلوگیرى شــده، که این سیاست ها در عمل 
خود را در شهر نشان مى دهد و رسانه ها مى توانند این 
سیاســت که در عمل خود را اثبات کرده و باعث شده 
امکانات در جامعه درست توزیع شود را انعکاس دهند و 
براى مردم تبیین کنند تا همه مردم از این نوع فعالیت ها 
آگاهى یابند که نگاه شــهردارى اصفهان بهره گیرى 
امتیازات شــهرى که تحقق عدالت است امروز براى 

همه است.
نوروزى اضافه کرد: ما باید سینما را به زینبیه، رهنان، 
دارك و... ببریم تا ســاکنین این مناطق مجبور نباشند 
براى رفتن به سینما به میدان انقالب و چهارباغ بروند 
که این کار نیز در حال انجام است. البته هر جا رسانه ها 
متوجه شدند از مسیر خارج مى شــویم بگویند چرا که 
ما از نقد منصفانه اســتقبال مى کنیم و با رسانه ها با هر 
گرایشى تعامل داریم تا بتوانیم در آبادى شهر بکوشیم.

وى با بیان اینکه قبل از ورودم به شهردارى، ساخت بدنه 
چهارباغ که کار بدى بود آغاز شده و حتى خود خیابان 
300 متر سنگفرش شده بود، گفت: ساخت بدنه چهارباغ 
زیباست ولى با هویت چهارباغ همخوانى ندارد ولى ما 
نمى توانستیم آن را خراب کنیم و محکوم به پذیرش آن 
شدیم چرا که متولى چهارباغ سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى است ولى ما تالش کردیم 
کار بر اساس پشــتوانه علمى و بهره گیرى از مشورت 
اندیشــمندان و تحت نظر ســازمان میراث فرهنگى 

انجام شود.
شــهردار اصفهان معتقد اســت: در مرمت بخش هاى 
مختلف چهارباغ، هیچکس مســتبد بــه رأى نبوده و 
کار بر اساس مشورت، تجربه و علمى انجام مى شود و 
باید هویت چهارباغ حفظ شود، زایش داشته باشد و به 
روزتر شود و در حقیقت چهارباغ محور گردشگرى براى 
مهمانان داخلى و خارجى باشــد و کارهاى تأیید شده 

سازمان میراث فرهنگى براى ما قابل اجراست.
شــهردار اصفهان در خصوص خســارات وارد شده به 
تأسیسات و تجهیزات شهردارى اصفهان در اغتشاشات 
اخیر هم گفت: در اغتشاشــات اخیر، فقط به شهردارى 
اصفهان در مجموع 302 میلیارد و 600 میلیون تومان 
خسارت وارد شــد، بعضى از قطعات مترو خراب شده، 

ایستگاه هاى B.R.T صدمه دید، 30 دستگاه اتوبوس 
شــرکت واحد اتوبوسرانى کًال ســوخت و بیش از 70 
اتوبوس آسیب دید که بازسازى شد. این در حالى است 
که ما روزانه در سطح شهر اصفهان 1000 اتوبوس فعال 
داریم و مترو نیز ظرفیت جابه جایى روزانه 150 هزار نفر 
را دارد و در مجموع 8 درصــد از بودجه 4100 میلیارد 
تومانى شهردارى اصفهان، در این حوادث سوخت شد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه ما به دنبال خرید اتوبوس 
B.R.T براى شهر اصفهان هســتیم، افزود: با تالش 

گسترده، توانستیم بر مشکالت پیش آمده، فائق شویم و 
خدمات رسانى به مردم که مى تواند رضایتمندى مردم را 

به ارمغان داشته باشد را ادامه داده و مى دهیم.
نوروزى در ادامه گفت: باید مسائل مربوط به اغتشاشات 
اخیر در جلسات مدیران ارشــد سیاسى بررسى شود و 

باید مردم با حقوق شهروندى بیش از پیش آشنا شوند 
و براى آن آموزش ببینند به گونــه اى که از تجمعات، 
سوء استفاده نشــود و به امکانات خسارت وارد نشود و 
باید یاد بگیریم تجمع تبدیل به اغتشــاش نشود که به 
نظر مى رسد صدا و سیما، کارشناسان و... باید رفتارهاى 

مدنى، نافرمانى ها و... را رویه سازى کنند.
نوروزى از رؤیاى خود در تحقق دیپلماسى شهرى هم 
گفت و افزود: در ابتدا با بســیارى از مســئوالن کشور 
گفتگو کردم و اذعان داشــتم شهردارى به عنوان یک 
نهاد غیردولتى مى تواند در کنــار دولت، فعالیت هاى 
اثربخشى در دیپلماسى شــهرى خارجى داشته باشد 
و حتى خواستار تأســیس دفترى در خارج کشور براى 
اینگونه اقدامات شدیم ولى در عرصه کار متوجه شدیم 
براى یک سفر ساده و حضور در مجامع بین المللى که 

بتوانیــم اصفهان را به جهان معرفــى کنیم پیچیدگى 
زیادى در ســاختارهاى دولتى وجود دارد و هر کس به 
خود اجازه ارزیابى در مورد این سفرها را مى دهد که باید 

باشد یا نباشد؟
شهردار اصفهان گفت: در اولین سفر خارجى به فرانسه 
ما 38 برنامه اجرا کردیم که براى اصفهان بسیار مؤثر 
بود. در لهستان در جلسه کالنشهرها با شهرداران جهان 
در پانل مخصوص شرکت و شهر اصفهان را به خوبى 
معرفى کردیم. این در حالى است که پس از بازگشت از 
اینگونه ســفرها برخى به دنبال دستاورد آن هستند در 
حالى که این دستاوردها عینى نیســت و سال ها بعد، 

مسئوالن از آن بهره مى گیرند.
وى ادامه داد: البته بخش دیگر، دیپلماسى شهرى بوده 
که طى آن شهردار اصفهان در مجامع مختلف در کشور 
به عنوان عضو مؤثر این مجامع انتخاب و فعالیت داشته 
و امروز مسئوالن شــهرهاى تبریز، زاهدان و... براى 
بهره گیرى از تجربیات کارهاى انجام شده در اصفهان 
به این شهر سفر خواهند کرد که همه ناشى از دیپلماسى 

شهرى است که باید براى آینده حفظ شود.
وى اشــاره اى هم به آلودگى هوا در اصفهان داشت و 
گفت: امروز همه فکر مى کنند مسئول آلودگى هوا و رفع 
آن، شهردارى اصفهان است و نمى دانند در رفع آلودگى 
هوا و رفع آن سازمان هاى محیط زیست، صنایع و... و 

البته مشارکت مردم مؤثر است.
شهردار اصفهان گفت: در اطراف اصفهان 40 کارخانه 
و صنایع وجود دارد که حق ندارند آلودگى ایجاد کرده و 
به شهر هزینه تحمیل کنند و باید از محدوده شهرى دور 
شوند که در این راستا سازمان محیط زیست مأمور رفع 
آلودگى است، صنعت باید در کنترل آلودگى نقش ایفا 
کند که البته مشــارکت مردم در کاهش آلودگى بسیار 

مهم بوده و مى توانند با جابه جایــى با مترو، اتوبوس و 
عدم استفاده از خودرو در رفع و کاهش آلودگى بکوشند.

نوروزى مى گوید: در ســطح شــهر اصفهان در طول 
سال هاى گذشته، چند ایستگاه پایش دائم براى سنجش 
شاخص کیفیت هوا بوده، که ما شش ایستگاه دیگر براى 
سپاهانشهر، خوراسگان و... را در حال اجرا داشته و مرکز 
آزمایشگاه کنترل هواى کشــور را در اصفهان درست 
مى کنیم و معتقدیم حق استفاده از هواى سالم از حقوق 
شهروندى است و همه مردم باید به رفع آلودگى هوا که 

سالمت را به خطر مى اندازد، کمک کنند.
وى یکى از کلیدهــاى حل مســئله ترافیک، کاهش 
آلودگى هوا، جلوگیرى از تصادفات و... را اجراى حلقه 
حفاظتى شــهر اصفهان که هزینه بسیار سنگینى دارد 
دانست و گفت: باید به اینگونه اقدامات و کارهاى بسیار 
بزرگى که در سطح شــهر اصفهان انجام مى شود نگاه 
ویژه داشت و رســانه ها نیز باید در این زمینه ها بیش از 
پیش به مردم، اطالع رسانى کنند که در حوزه عمرانى 

برابرى واقعى در شهر اصفهان در حال انجام است. 
شــهردار اصفهان گفت: در زمینه برابــرى واقعى در 
سطح شهر اصفهان بسیار موفق بودیم ولى نتیجه این 

موفقیت ملموس نشده است.
نوروزى مى گوید: سیاســت ما در شهردارى اصفهان، 
انجام فعالیت با مشارکت اجتماعى، سرمایه گذارى و... 
مردم بوده تا بتوانیم کارهــا را پیش ببریم و با واگذارى 
کارهاى عمرانــى به بخش خصوصى در شــهردارى 
اصفهان، نوعى مشــارکت صورت گرفته که در حوزه 
فرهنگى هم باید اینگونه باشد. بنابراین از مردم انتظار 
است در عرصه هاى مختلف در قالب هاى فردى، مردم 
نهاد و.. . با شهردارى همیار و همگام باشند و همکارى 

کنند تا شهرى پویا و مطلوب داشته باشیم.

ساخت بدنه چهارباغ زیباست ولى با هویت چهارباغ همخوانى ندارد

شهردار اصفهان: محکوم به پذیرش بدنه سازى چهارباغ شدیم
ساسان اکبرزاده


