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«هفته فیلم لهستان» 
در  اصفهان 

برگزار مى شود

ذخیره خونى در اصفهان به 2/5 روز رسید
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دولت براى پرداخت یارانه 
بنزین، شرط گذاشت!

آنفلوآنزا 15 نفر را به کام 
مرگ برد

افزایش قیمت میوه 
در میدان میوه و تره بار 

اصفهان

5

دِر باغ سبز به
فسـت فـود 

در پاتوق فرهنگى 
چهارباغ!

شهر اصفهان از دهم تا شانزدهم آذر ماه میزبان 
«هفته فیلم لهستان» خواهد بود و ششمین هفته فیلم 
اروپا با عنوان «هفته فیلم لهستان» بعد از تالش هاى 

بسیار در اخذ مجوزهاى الزم، همزمان با تهران و شیراز 
در نصف جهان نیز برگزار مى شود. در سال گذشته ...

اصًال همین که هســت خیلى هم خوب است، 
تغییرش هم ندهید که مشــترى هــا مى پرند! 
بگذارید در کف خیابانى که زمانى شاه عباس در 
آن قدم مى زد، دست باکفایت کافه دار و رستوران 

دار و فست فودى نمایان باشد. 
داریم از حال و وضع این روزهاى خیابان چهارباغ 
حرف مى زنیم؛ از مهمترین خیابان اصفهان، بعد 

از پیاده راه شدنش. 
این روزها قدم زدن در ...
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اصفهان سومین استان دانشگاهى کشور استاصفهان سومین استان دانشگاهى کشور است
اطالعات آخرین کتاب آمار آموزش عالى ایران نشان مى دهداطالعات آخرین کتاب آمار آموزش عالى ایران نشان مى دهد

2

مدیرکل انتقال خون : حدود 30 تا 40 درصد از میزان اهداى خون در اصفهان کاهش یافته است و به همه گروه هاى خونى نیازمندیم

ویلموتس 
در بلژیک مشترى پیدا کرد

یک تیم بلژیکى خواهان به خدمت گرفتن مارك ویلموتس، سرمربى حال 
حاضر تیم ملى فوتبال ایران شد.

با اخراج ســرمربى تیم فوتبال ســنت ترویدن بلژیک حاال ســران این 
باشگاه به دنبال پیدا کردن جانشینى براى او هستند. یکى از محتمل ترین

 گزینه هاى جانشینى ...
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هواى اصفهان 
امروز هم در 

وضعیت «قرمز» 
است

دولت روحانى از حد نصاب مى افتد؟
زنگ هاى خطر در پاستور به صدا در آمده است

2
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صف مشتریان صف مشتریان 
براى جـذب براى جـذب 

مدافع راست ذوب آهنمدافع راست ذوب آهن

گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 9898  
شهردارى سده لنجان

هزینهنام حسابکد حساب
77/450/000طرح توسعه کاربرى فناورى اطالعات و ارتباطات531001001
701/358/349طرح تهیه و تصویب طرح هاى جامع و هادى531001002

طرح تملک اراضى و امالك مورد نیاز اجراى توسعه و عمران 531001003
160/186/200توسعه شهرى

14/748/043/997                                 طرح زیرسازى و جدولگذارى و آسفالت معابر 
1/264/684/730طرح پیاده روسازى531003005

طرح احداث پارك ایجاد فضاى سبز وکمربند سبز حاشیه 531005001
13/564/674/434خیابان ها

145/243/800طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن531005002
64/110/000طرح اماکن ورزشى531006002
200/000/000طرح احداث کتابخانه531006003
925/654/214طرح خرید و احداث و تکمیل و توسعه ساختمان هاى ادارى531007001
461/558/402طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه531007003
1/421/508/314طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهى531007009
884/860/650طرح خرید ماشین آالت عمرانى و تعمیرات اساسى531008011
384/000/000طرح هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى531009001

جمع کل 
هزینه هاى 
عمرانى

35/003/333/090

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها گزارش عملکرد درآمد و هزینه 6 ماهه اول سال 98 شهردارى سده لنجان که 
به تأیید شوراى اسالمى شهر رسیده جهت آگهى و تنویر افکار عمومى به شرح ذیل اعالم مى گردد.

عملکرد شش ماه اول سال 98

درآمدهاى وصول شدهنام حسابکد حساب
35/062/584/721درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)4101
1/981/159/000درآمد ناشى از عوارض اختصاصى4102

بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 4103
2/786/646/614شهردارى

200/418/000درآمد حاصله از وجوه و اموال شهردارى4104
1/759/002/615درآمد اعانات و هدایا و دارایى ها4106
21/190/104/218درآمد سایر منابع تأمین اعتبار4107
38/249/990واریزى هاى متفرقه4108

جمع کل 
63/018/165/158درآمدها

مبلغ هزینه شدهنام حسابکد حساب
11/590/702/074وظیفه خدمات ادارى5110
27/015/190/057وظیفه خدمات شهرى5120
35/003/333/090وظیفه عمران شهرى5310

جمع کل 
73/609/225/221هزینه ها

531003004

نت! قطعاینت ا هاىروزهاىپ خ ش

2
مرگ برد

4

انگار براى 
مسئوالن 
صداوسیما 
کیفیت اصًال 
مهم نیست

انتقاد محمود پاك نیتانتقاد محمود پاك نیت
 از سرعت ساخته شدن از سرعت ساخته شدن
 پروژه هاى تلویزیونى پروژه هاى تلویزیونى

حال

ین 
ترین
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احمد میدرى، معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اعالم کرد: از این ماه به بعد هرکس مى خواهد بســته 
حمایتى معیشــتى دریافت کند، چه بــراى 60 میلیون 
نفرى که اخیراً دریافت کرده اند و چه کسان دیگرى که 
متقاضى دریافت بسته معیشتى هستند، تمام حساب هاى 
بانکى و تراکنش هاى مالى آنها بررســى مى شود و اگر 
کسى راضى نیست که به حساب بانکى اش مراجعه شود، 

از گرفتن بسته معیشتى در ماه بعدى انصراف بدهد.
وى افزود: به جاى اینکه از ابتدا بگوییم اجازه دسترسى 
به حســاب هاى افراد را به ما بدهند، 24 میلیون نفرى 
که احتمال مى دادیم وضع مالى خوبى دارند را از بسته 

حمایتى کمک معیشتى معاف کردیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت:  کســانى 
که درخواســت مى دهند پیامکى به آنها در سامانه داده 
مى شود که آیا شــما اجازه مى دهید تمامى حساب هاى 
شما در همه بانک ها و میزان تراکنش آنها بررسى شود 
یا خیر، اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالى آنها بررسى و 
میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص مى شود و اگر فرد 
اجازه نداد، یعنى راضى نیست به حساب هاى بانکى او 
مراجعه کنیم و بدین ترتیب خود به خود از دریافت بسته 
معیشــتى حمایتى انصراف مى دهد و به حســابش نیز 

ورود نمى شود.

 عضو کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه راستى 
آزمایى درستى از سوى دولت در مورد انتخاب افراد واجد 
شرایط و فاقد شرایط دریافت بسته هاى معیشتى صورت 
نگرفته اســت، گفت: قطعًا در کمیسیون اقتصادى این 

موضوع را بررسى خواهیم کرد.
على اکبر کریمى با بیان اینکه دولــت ادعاى پرداخت 
بسته هاى معیشتى به 60 میلیون ایرانى را دارد، گفت: این 
در حالى است که هنوز دولت طى چند سال گذشته حاضر 
به تمکین از حذف یارانه بگیرانى که نیازمند نیســتند، 
نیست چرا که معتقد اســت نمى تواند به طور دقیق این 
افراد را شناسایى کند. وى افزود: حال دولت براساس چه 

مکانیسمى 60 میلیون نفر را حائز شرایط دریافت بسته 
معیشــتى و در مقابل 25 میلیون نفر را فاقد این شرایط 
شناسایى کرده اســت. این عضو کمیسیون اقتصادى 
تأکید کرد که نمى دانیم دولت با چه ساز و کارى این افراد 

را تعیین کرده است.
نماینده مردم اراك در مجلس ادامه داد: تاکنون گزارشى 
از دولت در مورد جزئیات چگونگى تصمیم گیرى در مورد 
افزایش قیمت بنزین همچنین بســته هاى معیشتى در 
کمیسیون اقتصادى نداشــته ایم. وى افزود: متأسفانه 
دولت دست در جیب مردم کرده و منابع را بیرون آورده و 

صرفاً وعده کمک هاى معیشتى را داده است.

دولت براى پرداخت یارانه 
بنزین، شرط گذاشت!

دولت دست در جیب مردم 
کرده است 

قرارداد سنگین مهناز افشار 
   ســینما ایــده آل | در حالــى که طى 
روزهاى گذشته اینترنت تعطیل بود، تصاویرى 
از مهناز افشــار در شــوى اســتعدادیابى یک 
شبکه ماهواره اى منتشر شــد. این برنامه که 
دو خواننده مقیــم خارج از ایران هــم در کنار 
مهناز افشار جزو داورانش هســتند قرار است 
به زودى پخش شــود اما شــنیده ها از قرارداد 
مالى بسیار سنگین با مهناز افشار براى حضور 
به عنوان داور این مسابقه حکایت دارد. بازیگر 
«آشفته گى» یک میلیون یورو براى حضور به 
عنوان داور این مســابقه دریافت کرده است، 
یعنى دســتمزدى معادل بــازى در حدود 14 

فیلم سینمایى! 

مترو تهران به مازندران 
متصل مى شود 

   فارس | مدیرکل راه و شهرسازى مازندران 
گفت: پــروژه اتصال مترو تهــران به مازندران 
به زودى عملیاتى مى شود و طى پنج سال باید به 
بهره بردارى برسد. سیدمحمد نظرى گفت: این 
پروژه ردیف ملى دریافت کرده و تفاهمنامه اى 
با قرارگاه خاتم انجام شده و به زودى این پروژه 

کلنگزنى مى شود.
 وى اضافه کرد: طرح مطالعاتــى این پروژه به 
اتمام رســیده به صورت طرح و ســاخت است. 
نظرى گفت: زمانبندى پنج ســاله براى تکمیل 

این پروژه در نظر گرفته شده است.

مدیر معزول، رئیس شد!
   ســینماروزان | معاونت ســیما درحالى 
ریاست ســیمافیلم را به جواد رمضان نژاد سپرده 
که وى چندماه پیش به دســتور مستقیم رئیس 
صداوســیما از مدیریت شــبکه 5 عزل شده بود! 
خرداد ماه امسال بود که عبدالعلى على عسکرى، 
رئیس ســازمان صداوسیما دســتور به برکنارى 
جواد رمضان نژاد از مدیریت شبکه 5 داد. این عزل 
به دلیل پخش سخنان هتاکانه یک مداح در یکى 
از برنامه هاى زنده شــبکه 5 بود. مداح موردنظر 
حرف هایى را زده بود که ناراحتى اهل ســنت را 

به دنبال داشت.

تعدد زوجین
 پله اضطرارى است

   رکنا | حســن رحیــم پور ازغــدى، عضو 
شــوراى عالى انقالب فرهنگــى در همایش 
بررســى «خشــونت علیه زنان از نگاه اسالم» 
گفته: اولویت در اســالم تک همسرى است و 
ازدواج هاى دیگر مانند تعدد زوجین و عقد موقت 
حکم پله هاى اضطرارى را دارد؛ باید به جاى این 
موضوعات به تحکیم خانواده توجه کرد. برخى 
مى گویند ایران قبل از اســالم یا غرب قبل از 
اسالم، خشونت کمترى نسبت به زنان داشت. 
اصًال اینگونه نیســت؛ در ایران قبل از اســالم 
قوانین سختگیرانه اى نسبت به زنان روا مى شد؛ 
مثًال زنى که براى مردى خارجى آرایش مى کرد، 
مجازاتى ســخت مانند قرار گرفتن دستش زیر 

اجاق را متحمل مى شد.

تغییر قانون توریستى 
ترکیه 

   چمــدان | بر اســاس مصوبه جدید درباره 
اخذ و تمدید اقامت موقت توریســتى در ترکیه، 
اتباع خارجى به جز شهروندان کشورهاى عضو 
سازمان همکارى توســعه و اقتصادى، اتحادیه 
اروپا، روســیه و چین از یکم ژانویه سال 2020 
اقامت موقت گردشگرى را به مدت یکسال اخذ 
خواهند کرد. مطابق این طرح جدید، متقاضیان 
تمدید اقامت موقت توریســتى تنهــا مى توانند 
حداقل پس از گذشت یکســال از پایان مهلت 
اقامت یکساله توریستى خود دوباره براى دریافت 

این اقامت مراجعه کنند.

زندان ها به حاشیه مى روند
   آفتاب نیوز | رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعى 
از اعضاى فراکسیون والیى مجلس گفت: طبق آنچه 
مجلس تصویب کرده سیاست قوه قضاییه این است که 
زندان ها از داخل شهرها بیرون بروند. به سازمان زندان ها 
اعالم کردیم حتمًا آن دسته از زندان هایى که در مرکز 
شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله 
جزو سیاست هاى قوه قضاییه است و تسریع در این کار 

هم مورد تأکید ماست.

گرانى را بخاطر رهبرى 
تحمل مى کنند

   ایســنا |حجت االسالم والمسلمین احمد مروى، 
تولیت آستان قدس با تأکید بر اینکه ما در همه صحنه ها 
باید حضور داشته باشیم و از انقالب، ایمان و ناموسمان 
دفاع و حراســت کنیم، ابراز کرد: مردم ما با مشکالت، 
سختى ها و دشوارى هایى روبه رو هستند و عده زیادى از 
مردم کشور از گرانى و بیکارى رنج مى برند اما مردم اینها 
را بخاطر انقالب، کلیت نظــام و رهبرى معظم انقالب 

تحمل مى کنند.

آرپى جى7 در اعتراضات
   ایلنا |محمدجواد جمالى نوبندگانى، عضو کمیسیون 
ملى از کشته شــدن تعدادى از اتباع بیگانه در تجمعات 
اعتراضى اخیر کشــور خبر داد. نماینده مردم فسا ادامه 
داد: اسلحه هایى مانند آرپى جى7، نارنجک و خمیرهاى 
انفجارى در این اعتراضات استفاده شده است. وى درباره 
افراد کشته شــده در درگیرهاى اخیر بیان کرد: چندین 
کشته در درگیرى ها اتباع بیگانه و تعدادى هم از افرادى 
بودند که پرونده شرارت داشتند، شما ببینید که سر ماجرا 

کجاست.

فرمان خدا درباره ترامپ!
   عصر ایران |وزیر انرژى آمریکا معتقد اســت که 
ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» و رؤساى جمهور سابق 
آمریکا، فرمانى از جانب خداوند بوده است. «ریک پرى» 
مى گوید ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رؤساى جمهور 
سابق این کشور، همگى برگزیده خداوند بوده اند. او در 
گفتگو با شبکه خبرى «فاکس نیوز»، گفت: «از جمله 
معتقدانى هســتم که بر این باورم خداوند عالم ما هنوز 
در جزئیات وقایــع روزانه دولت ما نقش بســیار فعالى 
دارد، همانطور که مى دانید نه "باراك اوباما" و نه دونالد 
ترامپ، بدون اینکه از جانب خدا مقرر شود، رئیس جمهور 

نمى شدند.»

بسیج، بازار را کنترل مى کند
   اعتماد آنالین |رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با تأکید بر مخالفتش بــا افزایش قیمت هاى 
ناشى از اثر روانى و سوءاستفاده افراد از شرایط گفت: براى 
نظارت بر بازار در راستاى جلوگیرى از افزایش غیرواقعى 
قیمت ها نیروهاى ناظر زیادى را به کار گرفته ایم و طبق 
توافقى که با بسیج داشته ایم، فرمانده بسیج وعده داده 
اســت اگر براى کنترل بازار نیروى نظارتى کم آوردیم، 

کمبود را جبران خواهد کرد.

توصیه سینمایى پناهیان
   فارس |حجت االسالم علیرضا پناهیان، استاد حوزه 
و دانشگاه ضمن تمجید از فیلم سینمایى «منطقه پرواز 
ممنوع» گفت: اگر بخواهم یک قشــرى را براى دیدن 
این فیلم دعوت کنم، دانش آموزان بسیجى، بچه هاى 
مذهبى  و بچه هیئتى ها را دعوت مى کنم. زندگى یک آدم 
مذهبى باید سرشار از درگیرى با علم و تکنولوژى باشد. 
این فیلم احساس افتخار و عزت در انسان ایجاد مى کند 
و هر بچه مذهبى اى باید ســعى کند در زندگى خودش 
شــخصیت جذابى داشته باشــد و براى جامعه و اقشار 
مختلف مردم الگو باشد. مذهبى بودن به این نیست که 
فرد یک چفیه اى بیاندازد و در یک هیئتى شرکت کند و 

چهارتا شعار انقالبى بدهد.

خبرخوان

«دونالد ترامپ» روز دوشنبه با حضور همسرش «مالنیا» 
و معاونش «مایک پنس» از «کونان»، سگ مشارکت 
کننده در عملیات شکار «ابوبکر بغدادى» در سوریه، تقدیر 
کرده و اعالم کرد به او مدال و لوح تقدیر داده است. این 

سگ در جریان عملیات شکار بغدادى زخمى شده بود.
 ترامپ در این مراسم گفت: «به کونان براى مشارکت 
در عملیات (شکار بغدادى) لوح تقدیر و مدال دادم. کونان 
مشهور ترین سگ جهان است و مى داند که در آن عملیات 
چه گذشت. زخم هاى این ســگ قهرمان خوب شده و 

مأموریت خود را ادامه مى دهد.»
ترامپ پیش تر نیز بارها از این سگ تقدیر کرده بود و این 
تقدیر دستمایه شوخى هاى فتوشاپى با او در شبکه هاى 

اجتماعى و رسانه هاى آمریکایى شده بود.
بر اســاس روایت مقامات آمریکایى این ســگ هنگام 
عملیات شکار بغدادى در تعقیب رهبر کشته شده داعش 
با او وارد تونل زیرزمینى مخفیگاهش شده بود و در اثر 
منفجر شدن جلیقه انفجارى بغدادى به صورت سطحى 

زخمى شده بود.

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى طبق 
روال هر ساله کتاب آمار آموزش عالى ایران را منتشر کرد. جامعه آمارى این طرح ملى، 
تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى مورد تأیید شوراى گسترش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى است.  این 

جدیدترین آمار آموزش عالى ایران بر اساس سال تحصیلى 97-96 است. 
بر اســاس این آمار، در این ســال تحصیلى، یک میلیون و 2115 نفر در مؤسسات 
آموزش عالى ثبت نام کردند کــه از این تعداد 43/98 درصد را زنان تشــکیل مى 
دهند. 62/20 درصد این دانشجویان در دانشــگاه هاى دولتى و 37/80 درصد در 
دانشگاه هاى غیردولتى مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه آزاد اسالمى بیشترین 
و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى وابسته به دستگاه هاى اجرایى کمترین تعداد 

ثبت نام شدگان را در بین مؤسسات آموزش عالى کشور دارا هستند.
بر اساس آمار دیگرى، استان هاى تهران با تعداد 202 هزار و 785 نفر معادل 20/24 
درصد، خراسان رضوى با 67 هزار و 966 نفر معادل 6/78 درصد، اصفهان با 64 هزار 
و 501 نفر معادل 6/44 درصد، مازندران بــا 57 هزار و 531 نفر معادل 5/74 درصد 
بیشترین پذیرش ثبت نام شــدگان جدید را در میان استان هاى کشور دارا هستند. 
استان هاى ایالم، خراسان شمالى، چهار محال و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد 

هم کمترین پذیرش ثبت نام شدگان را داشتند.

با خداحافظــى محمود حجتــى از دولت مجــدداً بحث 
قریب الوقوع بودن مراجعه به اصل 136 قانون اساسى مطرح 
شده اســت؛ بر مبناى این اصل، اگر نصف اعضاى دولت از 
کابینه جدا شــوند، دولت مجدداً باید از مجلس رأى اعتماد 
بگیرد. حســن روحانى، رئیس جمهور با پذیرش استعفاى 
محمود حجتى از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزى، عمًال 

یکى دیگر از وزراى خود را در دولت دوازدهم از دست داد. 
پس از خداحافظى محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى از 
پاستور و تقدیم استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت و محسن 
حاجى میرزائى، وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیســه 
مجلس شوراى اسالمى از ســوى نمایندگان مجلس و در 
مسیر بودن استیضاح رحمانى فضلى وزیر کشور، زنگ خطر 
از حد نصاب افتادن دولت حسن روحانى، رئیس جمهور به 

صدا درآمده است.
با رفتن محمود حجتى از وزارت جهاد کشاورزى، سیدمحمد 
بطحایى از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضى زاده 
از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکى،  محمد 
شــریعتمدارى از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، عباس 
آخوندى از وزارت راه و شهرسازى به دلیل استعفا و مسعود 
کرباســیان از وزارت امور اقتصادى و دارایى و على ربیعى 
از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعى به دلیل اســتیضاح در 
کابینه دوازدهم و با توجه به اصل 136 قانون اساســى که 

تصریح مى کند «رئیس جمهــور مى تواند وزرا را عزل کند 
و در این صورت باید براى وزیــر یا وزیران جدید از مجلس 
رأى اعتماد بگیرد و در صورتى که پس از ابراز اعتماد مجلس 
به دولت نیمى از هیئت وزیران تغییــر نماید باید مجدداً از 

مجلس شوراى اسالمى براى هیئت وزیران تقاضاى رأى 
اعتماد کند» اگر تغییرات ادامه یابد، روحانى با مشکل مواجه 
خواهد شد. در آن سوى میدان با توجه به اینکه دولت داراى 
19 وزارتخانه است و هنوز تشکیل وزارت بازرگانى از سوى 

شوراى نگهبان تأیید نشده رقم نصف کابینه به 9/5 رسیده 
و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالى شده و باید مجدداً 
اعضاى هیئت وزیران خود را به بهارســتان رسانده و رأى 

اعتماد دیگرى از خانه ملت بگیرد.

ســخنگوى وزارت ورزش و جوانان از ورود وزیر امور خارجه به ماجراى تعویق جام 
جهانى کشتى فرنگى 2019 تهران به بهانه «بى ثباتى» خبر داد.

مازیار ناظمى اعالم کرد براى برگزارى جام جهانى کشتى فرنگى آقاى سلطانى فر 
با دکتر ظریف صحبت کرده اســت و تقاضا کردیم از مسیر وزارت خارجه با سفراى 
کشورهاى ژاپن و روسیه و گرجســتان در ایران مذاکره شود و شرایط امن ایران به 

مسئوالن سیاسى ورزشى کشورهاى متبوع منعکس شود.
سخنگوى وزارت ورزش و جوانان گفت: آقاى وزیر گفته ایران کشورى بزرگ، مقتدر 
و فرهنگى است و تیم هاى کشــتى فرنگى در جام جهانى تهران با آسودگى خاطر 

شرکت کنند.

روزنامــه «شــرق» به مناســبت شــانزدهمین ســال 
درگذشت مرحوم حجت االســالم صادق خلخالى، رئیس 
دادگاه هاى انقالب در اوایل پیــروزى انقالب، مطلبى را 
درباره او منتشر کرده اســت. در بخشى از این مطلب آمده 

است: 
«عبدالمجید معادیخواه، دبیرکل بنیاد تاریخ انقالب اسالمى، 
خاطره اى را درباره تمایل صادق خلخالى براى نخست وزیرى 
و پاسخ اکبر هاشمى رفســنجانى به او روایت کرده است: 
روزى که امام(ره) مى خواســت حکم نخست وزیرى آقاى 
بازرگان را بدهد، من و آقاى  هاشــمى در زیرزمین مدرسه 
علوى مى رفتیم که چیزى به نام ناهــار(!) بخوریم. آقاى 
خلخالى مقابلمان سبز شد و به آقاى  هاشمى گفت چرا حاضر 
نیستى من نخست وزیر شوم. ایشان هم با لبخندشان گفتند 
متخصصان حاضر نیستند با شما کار کنند. پس از چند لحظه 
چانه زنى آقاى خلخالى گفت تو قبــول کن، همه چیز حل 

مى شود. آقاى  هاشمى هم گفت من خودم قبولت ندارم.»

زنگ هاى خطر در پاستور به صدا در آمده است

دولت روحانى از حد نصاب مى افتد؟

اعطاى مدال به سگ 
عملیات شکار رهبر داعش

من خودم قبولت ندارم

ورود رسمى دیپلماسى ظریف
 به جام جهانى کشتى

دو سه روزى است با بهبود تدریجى دسترسى به اینترنت در ایران مواجهیم. روزهاى 
عجیبى بود؛ آنها که ســاعت هاى بسیارى از روزشان را در شــبکه هاى اجتماعى 
مى گذراندند حسابى بى کار بودند و با وقت هاى آزاد فراوانى روبه رو شده بودند. در این 
میان، مثل همیشه شــوخى ها و طنزها و کنایه ها بازارشان داغ بود و البته از آنجا که 
مردم دسترسى به پیام رسان ها و شبکه هاى اجتماعى نداشتند، حاال و پس از بهبود 

دسترسى ها، این شوخى ها در حال دست به دست شدن است. 
به گزارش «ایرات آرت»، برخى از این شــوخى ها ناظر بر جستجو در اینترنت بود و 

موتور معروف آن یعنى گوگل... و البته موتورى داخلى:
   میلیون ها ایرانى همزمان با دیدن دوباره صفحه گوگل سخت گریستند.

   تو جستجو گر «پارسى جو» اسم خودشم سرچ مى کردى نمى تونست خودشو پیدا 
کنه بعد بابت این جستجو گر میلیاردها خرج کردند.

ظاهراً عده اى هم در این چند روز کتابخوان شــده اند، همین ماجرا عده اى دیگر را 
خوش نیامده است که نوشته اند:

   داشتم کم کم صبحا به کتاب خوندن تو مترو رو میاوردم که خداروشکر اینترنت 
وصل شد.

اینها را هم بخوانید، به خصوص اولى که پاى ســعدى شــیرازى را هم به ماجرا باز 
کرده است:

   هر ایرانى که آنالین مى شود ممد حیات اســت و چون ...is typing مى شود 
مفرح ذات.

   شبیه دید و بازدیدهاى شب عید شده تلگرام. همه در حال احوالپرسى و روبوسى هستند.
   حاال ما که عذرمون موجه بود اینایى که تو لوکیشــن زدنــد کالیفرنیا چرا 6 روز 

نبودند؟!
   اینترنت نبود یه عالمه چیزاى ســرچ نکرده داشتم ولى االن که وصل شده انگار 

خودم همه چیو مى دونم.

شوخى هاى روزهاى پسا قطع اینترنت!

رئیس مرکــز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشــت از فوت 15 
نفر به دلیل ابتال به آنفلوآنزا در هفته 
گذشته خبر داد و گفت: امسال نسبت 
به سال گذشــته ویروس آنفلوآنزا با 

شدت بیشترى فعال است.
دکتر محمدمهــدى گویا گفت: 15 
نفرى که بر اثر ایــن بیمارى فوت 
کردند عمدتاً داراى بیمارى زمینه اى 
بوده و یا ســن باالیى داشته اند. وى 

افزود: بیشترین تعداد فوتى ها از اســتان هاى تهران، مازندران و آذربایجان شرقى 
بوده است.

گویا با بیان اینکه حدود سه هفته از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور مى گذرد، اظهار 
کرد: موج آنفلوآنزا با شدت هرچه تمام تر شروع به فعالیت کرده است و عالوه بر منطقه 
خاورمیانه و کشور ما، حتى در کشورهاى اروپایى نیز گســتره زیادى داشته است. 
به گفته وى، در ایران تقریبًا از تمام اســتان ها گزارش بروز بیمارى را داشته ایم اما 
استان هاى قزوین، آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، گلستان، سمنان، اصفهان، 
کرمانشاه و تهران بیشترین درگیرى را داشته اند. وى با اشاره به اینکه موج آنفلوآنزا در 
سال جارى نسبت به سال گذشته سه هفته زودتر آغاز شده است، تأکید کرد: ویروس 
آنفلوآنزا امسال بر دو نوع N1H1 و N2H3 بوده است که طبق بررسى هاى ما نوع

N1H1 گسترش بیشترى داشته و قدرت آن نیز نسبت به نوع دیگر قوى تر است.
گویا ادامه داد: نکته  قابل توجه این است که این نوع از ویروس آنفلوآنزا هیچ ارتباطى 
با آنفلوآنزاى پرندگان ندارد و هر سال در موعد مقررى این آنفلوآنزا در جهان سرازیر 
مى شود که با توجه به شروع زودتر گستره آن در سال جارى پیش بینى مى کنیم فعالیت 
این ویروس نسبت به سالیان گذشته به باالترین حد خود برسد تا جایى که ظرف هفته 
گذشته ویروس آنفلوآنزا در استان هاى گلستان و مازندران نسبت به سایر استان ها 

فعالیت بسیار زیادى داشته است.

اصفهان سومین استان دانشگاهى 
کشور است

آنفلوآنزا 15 نفر را به کام مرگ برد
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دستگیرى عوامل
 اغتشاش هاى اصفهان

با تالش عوامل امنیتى و انتظامى استان اصفهان سه نفر 
از اغتشاشگران ناآرامى هاى اخیر منطقه شمال شرق 
اصفهان شناسایى و دستگیر شدند. رئیس کالنترى 17 
اصفهان گفت: این افراد 15 تا 18 ساله با تأمین مالى از 
سرگروه هاى آشـوبگر اقدام به ایجاد رعب و وحشت و 
آسـیب و تخریب اموال عمومى مى کردند. سـرهنگ 
على قربان پور افزود: همچنین در بازرسى از مخفیگاه 
اغتشاشـگران تعدادى کیـس، مانیتـور و تجهیزات به 
سرقت رفته از بانک هاى صادرات، قوامین، ملى و بانک 

شهر کشف شد.

اجراى 45 پروژه راه سازى 
معاون مهندسـى و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازى 
اصفهان گفت: 45 پروژه در حوزه ساخت بزرگراه هاى 
استان به طول 323 کیلومتر و با اعتبارى بالغ بر 2270 
میلیارد ریال در دست اجراست. بهزاد شاهسوندى افزود: 
این پروژه ها در مراحل مختلف عملیات راه سازى از جمله 
خاکبردارى، خاکریزى و روکش آسفالت قرار دارد. وى 
اضافه کـرد: افزون بر ایـن مطالعات سـاخت 11پروژه 
بزرگراهى دیگـر با بـرآورد 1700 میلیارد ریـال اعتبار 

انجام شده است. 

تبیین نقش اصفهانى ها 
در تاریخ کارآفرینى 

همایش «سفرى در تاریخ کارآفرینى»، 10 آذر از ساعت 
16 و30 دقیقـه تـا 18 و 30 دقیقه در سـالن کنفرانس 
کتابخانه مرکـزى برگزار مى شـود. مدیـر خانه جوان 
با اشـاره به هفته جهانـى کارآفرینى گفت: قرار اسـت 
در این همایـش نـگاه و اهمیت مـردم ایران بـه ویژه 
اصفهانى ها در گذشـته بـه کار مشـخص و همچنین 
الگوبردارى از قرض الحسـنه هاى سـنتى براى ایجاد 
کار تبیین شود یعنى چگونه افراد سرمایه هاى خودشان 
را جمع آورى مى کردند تا در یک طرح اقتصادى آن را 

سرمایه گذارى کنند.

تقدیر از پایگاه بسیج مخابرات 
به گزارش روابـط عمومى مخابـرات منطقه اصفهان، 
به مناسبت فرا رسـیدن پنجم آذر ماه سـالروز تشکیل 
بسیج مسـتضعفان به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، 
مهندس حیـدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
به اتفاق جمعی از پرسـنل بسـیجی ایـن مجموعه در 
مراسم صبحگاه مشترك کارکنان بسیجی ادارات کل 
استان اصفهان شرکت نموده و از پایگاه بسیج مخابرات 
منطقه اصفهان به عنوان پایگاه نمونـه تقدیر به عمل 
آمد. این مراسـم، با حضور رؤسـا و همکاران بسـیجى 
ادارات مختلف استان از جمله استاندار اصفهان، معاونین 
استاندار، رؤسـاى ادارات و همچنین فرماندهى نظامى 

استان برگزار شد.

مترو در یک ایستگاه نمى ایستد
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: تا اطالع 
ثانوى قطار شهرى اصفهان در ایستگاه شهید علیخانى 
توقف نخواهد داشـت. علیرضا فاتحى با بیان اینکه در 
جریان ناآرامى هاى هفته گذشـته در شـهر، تعدادى از 
ایستگاه هاى خط یک قطار شـهرى اصفهان از جمله 
ایسـتگاه هاى شـهید علیخانى، شـهید مفتح، شـهید 
چمران، شـهید باهنر، دکتر شـریعتى و تختى آسـیب 
دید، تصریح کرد: بیشـترین خسارت به ایستگاه شهید 

علیخانى و مفتح وارد شد.

کودکان کار خارجى
معاون اجتماعى بهزیستى اسـتان اصفهان گفت: آمار 
کودکان کار اتباع خارجى در استان هاى مختلف کشور 
بین 40 تـا 60 درصد اسـت و در اسـتان اصفهان طبق 
آمارهاى سـال 97 حدود 40 درصد است. مجتبى ناجى 
اظهار کرد: دو مرکز نگهدارى از کودکان کار در اصفهان 
فعال است که یک مرکز به صورت روزانه تحت نظارت 
بهزیستى توسـط مؤسسـه خیریه «سـرمد» مدیریت 
مى شود که در آن حدود 120 کودك کار خدمات مختلف 

دریافت مى کنند.

خبر

با افزایش 11/5 درصدى فروش هشت ماهه محصوالت 
گروه فوالد مبارکه در مقایسه با فروش سال 1397، رکورد 
جدیدى حاصل شد. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان 
اینکه فروش محصوالت این شــرکت در هشــت ماهه 
امســال، 266 هزار و 783 میلیارد ریال بوده است، گفت: 
میزان فروش 12 ماهه پارسال محصوالت، 234 هزار و 802 
میلیارد ریال ثبت شد.  حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: فروش 
محصوالت گروه فوالد مبارکه در آبان، 32 هزارو 363 میلیارد 
ریال بود. وى با تأکید بر اینکه در سخت ترین شرایط فوالد 
مبارکه توانسته است با اولویت تأمین بازار داخلى، بازارهاى 
صادراتى خود را حفظ کند، افزود: میزان فروش محصوالت 

فوالدى این شرکت در بازارهاى داخلى و صادراتى از حدود 
110 میلیون ُتن فراتر رفته اســت. مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه سهم 50 درصدى تولید فوالد در 
مجموعه شرکت هاى ایمیدرو و سهم یک  درصدى در تولید 
ناخالص داخلى و 5 درصدى در تولید ناخالص داخلى بخش 
صنعت و همچنین عنوان دومین شرکت بورسى با 130 هزار 
میلیارد ریال سرمایه ثبت شده را به خود اختصاص داده است. 
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننــده ورق هاى فوالدى 
تخت در خاورمیانه و شــمال آفریقا (سهم 20 درصدى) و 
بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجى در جهان (ساالنه 12 

میلیون تن) است.

مدیرکل انتقال خــون اصفهان با تأکید بــر اینکه این 
استان با کمبود ذخیره خونى در همه گروه ها مواجه است 

از عموم مردم و نهادها براى اهداى خون دعوت کرد.
مجید زینلى روز سه شنبه در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: 
در زمان حاضر ذخیره خونى در این استان به 2/5 تا سه 
روز رســیده درحالى که در روزهاى معمول این میزان 
براى هفت روز اســت. وى با بیان اینکه در فصل هاى 
سرد سال به طور معمول تعداد مراجعه کنندگان و میزان 
اهداى خون کاهش مى یابد، اظهار کرد: در این روزها، 
آلودگى هوا نیز مزید بر علت شــده و حــدود 30 تا 40 
درصد از میزان اهداى خــون در اصفهان کاهش یافته 

است. این در حالى است که نیاز به خون و فرآورده هاى 
آن در مراکز درمانى و اتاق هاى عمل و بیمارانى مانند 
تاالسمى، هموفیلى و دیالیزى مانند روزهاى معمول به 

قوت خود باقى است.
زینلى با بیان اینکه امســال تعــداد اهداکنندگان خون 
با ســرد شــدن هوا از اوایل آبان رو بــه کاهش رفت، 
خاطرنشان کرد: اهداکنندگان مستمر حدود 60 درصد 
از کل مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون را تشکیل 
مى دهند و ما بیشتر با کاهش در تعداد اهداکنندگانى که 
براى دفعه نخست یا به طور موردى مراجعه مى کنند، 

مواجه هستیم.

ذخیره خونى در اصفهان
به 2/5 روز رسید

رکوردزنى فروش محصوالت 
در فوالد مبارکه

صبحگاه مشترك مدیران دستگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان همزمان با پنجم آذر ســالروز تأســیس بسیج 
مستضعفان در محل استاندارى اصفهان با قرائت آیاتى 
از کالم ا... مجید و نواختن سرود و اهتزاز پرچم مقدس 
جمهورى اسالمى و پرچم سرخ امام حسین(ع) با حضور 
گسترده مدیران بسیجى دســتگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان، روحانیون، نیروهاى نظامى و انتظامى، بانوان 

بسیجى و... برگزار شد.
اســتاندار اصفهــان در صبحــگاه مشــترك مدیران 
دستگاه هاى اجرایى اســتان اصفهان با تبریک هفته 
بسیج گفت: امروز فضاى استاندارى اصفهان، مزین به 
قدوم بسیجیان و معطر به عطر شهداى بسیجى و همه 
خدمتگزارانى اســت که دل در گرو نظام دارند و براى 

اعتالى آن جانفشانى کرده و مى کنند.
عباس رضایى با بیــان اینکه روزهــا و هفته هایى که 
به نام خاصى مزین هســتند فرصتى براى بیان و ارائه 
دستاوردها و گرامیداشت یاد و خاطرات آن است، افزود: 
در این میان اما، هفته بسیج از قداست خاصى برخوردار 
بوده و بسیجیان لشکر مخلص خدا و عزیزانى هستند که 
امام راحل(ره) مى فرماید به خلوص و صفاى بسیجیان 
غبطه مى خورم و در حقیقت هفته بسیج، بزرگداشت از 

خود گذشتگى، ایثار و... است.
اســتاندار اصفهان، اطاعت محــض از والیت فقیه و 
رهبرى، اخالق و اخالق مــدارى، اخالص، الگو بودن، 
ایجاد وحدت و... را از ویژگى ها و رسالت هاى بسیجیان 
دانست و گفت: رسالت بســیجى بودن ایجاب مى کند 
تقوا و اخالص را در کنار اخالق و اخالق مدارى همواره 
مدنظر داشــته و در این راستا کوشــا بوده و در حقیقت 

بسیجى باید الگو باشد.
رضایى مى گوید: دورى از تفرقه، ایجاد وحدت و همدلى 
از نکات مهمى اســت که باید همواره در نظر داشــت 
و وحدت رمــز اصلى موفقیت در همه امور به حســاب 
مى آید خصوصًا زمانى که در مقابل استکبار جهانى قرار 
مى گیریم باید از هرگونه شعار تفرقه افکن که خشنودى 
مســتکبران را فراهم مى کند پرهیــز کنیم و وحدت و 

همدلى را که رمز موفقیت است، مدنظر داشته باشیم.
وى با بیان اینکه متأسفانه امروز در جامعه زمان مطالعه 
کتاب کاهش یافته، بر مطالعه به منظور ایجاد خالقیت 
و نوآورى، بصیرت در مسائل شرعى و مسائل روز جامعه 
در ابعاد مختلف و تعهد کارى در حیطه مسئولیت یعنى 
تکریم ارباب رجوع از سوى بسیجیان تأکید کرد و گفت: 
امروز تفکر بســیجى همراه با نشاط و امیدوارى باید در 
جامعه حاکم باشد. متأســفانه در حوادث اخیر که چند 

اخاللگر که با نظام و مردم همراه نبودند و براى بیت المال 
نیز دل نمى سوزاندند اقداماتى کردند که بسیجیان باید با 
آگاهى، بصیرت، اخالص، نوآورى و همراه بودن با نظم 

جهانى، از قافله عقب نمانند.
استاندار اصفهان نیاز به تحول ادارى را یادآور شد و گفت: 
نظام ادارى امروز نظامى نیست که با یک بخشنامه حل و 
فصل شود بلکه نیازمند تفکر بسیجى است و این رسالت 
در درجه اول عالوه بر مدیران دستگاه هاى اجرایى، از 
آن بسیجیان است که هر کدام مى توانند در این امر مهم 

نقش آفرینى کنند. 
رضایى اظهار امیــدوارى کرد مدیران دســتگاه هاى 
اجرایى استان، سربازان خوبى براى پیشبرد اهداف نظام 

و والیت فقیه باشند.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان 
نیز با تبریک هفته بسیج گفت: هفته بسیج بهانه اى براى 
تمرکز و توجه بر کم نظیرترین معمارى امام راحل(ره) در 
انقالب اسالمى اســت، نیرویى که با دستور الهام یافته 
امام راحل(ره) تشکیل شــد و هر قدر در مسیر پر پیچ و 
خم انقالب اســالمى به پیش رفت بر ضرورت و نقش 

بى بدیلش وقوف بیشترى حاصل شد.
سرهنگ مصطفى اصالنى افزود: نهاد مردمى و انقالبى 
بسیج که نقش خطیرى در پیشــبرد انقالب اسالمى و 

اهداف متعالى داشــته، کارآزموده و پرانگیزه از انقالب 
بوده و تالش اســت به آرمان بزرگش که ایجاد تحول 
نوین اســالمى و آمادگى براى طلوع خورشید والیت 

عظمى است نزدیک شود.
وى ادامه داد: ســازمان بســیج با توجه به مقتضیات و 
شرایط زمانى براى اعتالى بســیج و فرهنگ مقاومت 
از طریق حضور ســازمان یافته مردم به ویژه نوجوانان 
و جوانان با ویژگى هایى همچون روحیه انقالبى، جذب 

حداکثرى، انسجام فکرى و... نقش آفرینى مى کند.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان 
اظهار کرد: امــروز در نقطه اى ایســتاده ایم که الگوى 
جهانى بسیج با هویت دینى به جهان اسالم صادر شده 
و شــبکه هاى مردمى فاطمیون، حزب ا... لبنان، حشد 
الشعبى، یمن و... از نهادهاى بسیج جهانى اسالم هستند 
که در کوران حوادث از دل امت اســالمى و به صورت 
داوطلبانه شکل گرفته و تداعیگر آرمان امام راحل(ره) 

مبتنى بر بسیج جهان اسالم است.
سرهنگ اصالنى گفت: سازمان بسیج ادارات و کارمندان 
استان اصفهان در راستاى تحقق اهداف نظام و ضرورت 
تحول و حرکت صحیح برنامه ریزى شــده و هدفمند و 
عالمانه براى خدمت رسانى و افزایش رضایتمندى مردم 
و کمک به سازندگى و محرومیت زدایى و تحقق نظام 

کارآمد ادارى براى شکل گیرى دولت مطلوب اسالمى 
فعالیت مى کند.

وى خاطرنشان کرد: با تعامل و همکارى دستگاه هاى 
اجرایى استان در سال 97 و نیمه اول سال جارى، 465 
میز خدمت جهــادى با حضور 1219 نفــر از مدیران و 
کارشناسان ادارات تشکیل شده و بیش از 12 هزار نفر 
از مردم مراجعه کرده اند. همچنین برگزارى جلســات 
اخالق کارمندى و... بخشى از فعالیت هاى بسیج ادارات 

استان است.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان، 
از اســتاندار اصفهان و دیگر مســئوالن ادارات استان 
خواست تا بســیج در ادارات را به عنوان بازوى امین و 
توانمند در کنار خود بدانند و کمک رســانى و یارى این 

قشر خدوم را مدنظر داشته باشند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان نیز 
به «نصف جهان» گفت: هــدف از برگزارى صبحگاه 
مشترك مدیران دستگاه هاى اجرایى استان، انجام کار 
جهادى و خدمت به مردم اســت  تا بسیجیان در ادارات 

حضورى فعال داشته باشند.
ســردار مجتبى فداء، اظهار امیدوارى کرد بسیجیان در 
دســتیابى به پیشــبرد اهداف نظام جمهورى اسالمى 

ایران، همواره موفق باشند.

نظام ادارى امروز نیازمند تفکر بسیجى است
ساسان اکبرزاده

در چند روز گذشــته هواى اصفهان در وضعیت ناســالم 
براى گروه هاى حساس قرار داشــت و از روز دوشنبه و به 
ویژه دیروز سه شنبه، شاخص هاى کیفى هواى اصفهان 
باالتر رفته و به حالت «ناسالم براى عموم» درآمده است. 
پیش بینى مى شود این وضعیت امروز هم ادامه داشته باشد.

بر اساس اعالم مدیریت بحران استاندارى اصفهان مدارس 
در تمام مقاطع تحصیلى در روز پنجم آذر ماه به دلیل افزایش 
غلظت آالینده هاى موجود در هواى اصفهان و ده شهرستان 
اطراف تعطیل شدند ، همچنین بر اساس تصمیم کارگروه 
استانى هماهنگى شرایط اضطرار آلودگى هوا در بعدازظهر 

دیروز، همه مدارس اصفهان و 11 شهر استان اصفهان امروز 
چهارشنبه 6 آذر ماه نیز تعطیل اعالم شد.

 این در حالى است که سید مهدى میرجهانیان، مدیر گروه 
مهندسى بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
به «ایسنا» مى گوید: تصمیم گیرى براى اعالم تعطیلى 
مدارس و مراکز ادارى بر اساس قانون تعریف شده است اما 
تعطیلى اداره ها و دانشگاه ها بر اساس شاخص هاى هوا بر 
اساس تصمیم مقامات در وزارتخانه است و این تصمیم در 

اختیار مراکز استان ها نیست.
در همین حال ابراهیم هنرمند، کارشــناس مسئول پیش 

بینى هواى استان اصفهان با بیان اینکه امروز چهارشنبه هم 
وارونگى دما و افزایش غلظت آالینده ها در مناطق مرکزى 
و صنعتى به ویژه در کالنشهر اصفهان باعث کاهش کیفیت 
هوا و دید افقى مى شود، افزود: آلودگى هوا تا روز پنج شنبه 
ادامه دارد اما با ورود سامانه ناپایدار از بعد از ظهر پنج شنبه 
وضعیت کیفى هوا بهبود مى یابــد. وى که با خبرگزارى 
«ایمنا» گفتگو مى کرد با اشاره به نفوذ امواج بارشى به کشور 
در پایان هفته، گفت: این سامانه بارشى مناطق غربى استان 
اصفهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمال بارش در 

نیمه غربى استان وجود دارد.

هواى اصفهان امروز هم 
در وضعیت «قرمز» است

مراســم تحلیف اعضاى هیئت منصفه مطبوعات 
استان اصفهان در دوره جدید در محل دادگسترى 
اصفهان و با حضور محمدرضــا حبیبى رئیس کل 
دادگسترى، معاونان وى، قضات ارشد دادگسترى و 
دادگاه مطبوعات، برگزار شد و اعضاى هیئت منصفه 
سوگند یاد کردند. هیئت منصفه جدید که بر اساس 
قانون توســط رئیس قوه قضاییه تعیین مى شوند 
شامل افراد برگزیده اى هستند که باید شرایط قانونى 
خاصى را دارا باشند. اسامى اعضاى منتخب هیئت 

منصفه مطبوعات استان اصفهان به شرح زیر است: 
«حجت االسالم و المسلمین منصور احمدى، حجت 
االسالم و المسلمین مهدى اژه اى، حجت االسالم 
و المسلمین محمدعلى انصارى، حجت االسالم و 
المسلمین محمد قطبى، حجت االسالم و المسلمین 
رمضانعلى معتمدى، اصغر آذربایجانى، باقر توکلى،  
مظفر حاجیان، امیراحمد زندآور، سیدمحســن قائم 
فرد، محمدرضــا قنبرى، منصــور گلنارى، عباس 

مقتدایى و شیرین طغیانى.»

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه میزان بارش ها از ابتداى سال 
آبى جارى تاکنون در ایستگاه چلگرد 111 میلیمتر 
اســت، افزود: میزان بارش ها در مدت مشابه سال 
گذشــته 350 میلیمتر بود، همچنین در متوســط 

بلندمدت 190 میلیمتر در این حوضه ثبت شد.
حسن ساسانى توضیح داد: میزان بارش ها در سال 
آبى جارى نسبت به سال گذشته 69 درصد و نسبت 
به متوســط بلندمدت 39 کاهش داشته است. وى 
درباره تأثیر بارش ها بر وضعیت سد زاینده رود گفت: 
بارش ها در ایستگاه شاخص چلگرد به صورت برف 

بوده و هنوز روان آب نشده است.
ساسانى با تأکید بر اینکه براى کل حوضه زاینده رود 
بارش ها پایین تر از نرمال پیش بینى شــده اســت، 
تصریــح کرد: ایــن نگران کننده اســت که بحث 

صرفه جویى در مصرف آب کشــاورزى، صنعت و 
شــرب را جدى تر مى کند. وى با بیان اینکه مطابق 
برنامه ریزى قبلى مقرر بود که از تاریخ بازگشــایى 
زاینده رود، آب به مدت 20 روز تحویل کشــاورزان 
داده شود، گفت: با توجه به بازگشایى زاینده رود از 22 
آبان ماه، رودخانه تا 12 آذر ماه جریان خواهد داشت و 
پس از آن آب خروجى سد زاینده رود کاهش مى یابد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان درباره حقابه زیســت محیطى زاینده رود، 
گفت: با توجه به شرایط ســد زاینده رود بعید به نظر 
مى رسد که بتوان حقابه زیست محیطى زاینده رود را 
بعد از 12 آذر ماه تأمین کنیم. وى درباره حقابه تاالب 
گاوخونى نیز، گفت: در حال حاضر حقابه تاالب ناچیز 
است و بیشتر زهاب کشاورزى منطقه وارد گاوخونى 

مى شود.

معرفى اعضاى هیئت منصفه مطبوعات اصفهان

معاون آب منطقه اى: از وضعیت بارش ها نگرانیم

مدیر عامل ذوب آهن گفت: على رغم وضع عوارض 
صادراتى ســنگ آهن همچنان صادرات این ماده 
اولیه ادامه دارد و عــوارض 25 درصدى که براى 
صادرات سنگ آهن تصویب شــده به هیچ عنوان 
بازدارنده نیست و پیشــنهاد ما وضع عوارض 40 

درصدى است.
منصور یزدى زاده در نشســت شرکت هاى بزرگ 
فوالدى کشــور با تأکید بر اینکه تأمین سنگ آهن 

دانه بندى براى ذوب آهن تبدیل به بحران شــده 
است، گفت: خام فروشــى در همه جاى دنیا مورد 
نکوهش است. مقام معظم رهبرى هم بر مقابله با 
خام فروشى تأکید کرده اند. نیاز داخلى به سنگ آهن 
هم که تشدید شده است. با این اوصاف چرا صادرات 
سنگ آهن هنوز پابرجاســت؟ وى افزود: على رغم 
وضــع عــوارض صادراتى ســنگ آهن همچنان 
صادرات این ماده اولیه ادامــه دارد و عوارض 25 
درصدى که براى صادرات سنگ آهن تصویب شده 
به هیچ عنوان بازدارنده نیســت و پیشنهاد ما وضع 

عوارض 40 درصدى است.
بهرام سبحانى، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز 
در این نشســت گفت: چندین ســال قبل انجمن 
نسبت به ورود معادن به فوالدسازى هشدار داد. در 
آن زمان هنوز مشکل تأمین سنگ آهن واحدهاى 
فوالدى اینقدر شدید نشده بود و معادن در ابتداى 
توســعه فعالیت خود به سمت پایین دست بودند اما 
توجه الزم نشد و منافع بنگاهى جاى منافع ملى را 

گرفت.

پیشنهاد وضع عوارض 40 درصدى 
بر صادرات سنگ آهن

«مندیپ اوپ رایان»، نماینده یونیســف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در دیدار 
خود با مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى و مدیرکل حوزه وزارتى پیشنهاد برگزارى 
کارگاه هاى فیلمسازى در کنار جایزه یونیسف در جشــنواره بین المللى فیلم کودکان و 
نوجوانان اصفهان را داد. نماینده یونیسف در تهران با اشاره به سفر اخیر خود به اصفهان و 
حضور در جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان افزود: در کنار جایزه یونیسف مى توان 
کارگاه هاى فیلمسازان را نیز در این جشــنواره راه اندازى کرد تا بر اساس آن فیلمسازان 

درباره چگونگى آسیب پذیرى کودکان بحث و گفتگو کنند.
نماینده یونیسف در تهران ادامه داد: سرمایه گذارى براى کودکان از درست ترین کارهاست 
و کشور ایران ظرفیت هاى بسیارى به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر براى کودکان دارد که 
مى توان در جهت بهبود فرهنگ کودکان از آن بهره برد و این سازمان آمادگى گسترش 

همکارى با ایران در این حوزه را دارد.

نمایشگاهى از آثار هنرمندان نامدار چین و ایران با عنوان «ایران 20 چین 20» در موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان برپا مى شود.

مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان با بیان اینکه 20 اثــر از هنرمندان ایرانى و 20 اثر از 
هنرمندان چینى در گالرى شــماره 3 این موزه به نمایش گذاشته مى شود گفت: در این 
نمایشگاه 40 اثر شامل مجسمه هاى کوچک از هنرمندان نامدار و حرفه اى دوکشور ایران 

و چین به نمایش گذاشته مى شود.
مهدى تمیزى هدف از برگزارى این نمایشگاه را ارتباط با هنرمندان بین المللى و همچنین 
برقرارى ارتباط بین این موزه و کشورهاى دیگر بیان کرد و افزود: مناسبت نکوداشت روز 
اصفهان و آغاز سال 2020 میالدى از دیگر هدف هاى برپایى نمایشگاه «ایران 20 چین 
20» در موزه هنرهاى معاصر اصفهان است. وى گفت: نمایشگاه «ایران 20 چین 20» از 

هفتم آذر تا 13 دى در گالرى شماره 3 موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپا مى شود.

پیشنهاد نماینده یونیسف براى 
جشنواره فیلم اصفهان

نمایشگاه «ایران 20 چین 20» در موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان
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تصویربردارى سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى به زودى آغاز مى شود.
سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى از پروژه هاى عظیم رسانه ملى به شمار مى آید. 
پیش تولید این سریال از یکسال پیش شروع شد و طبق برنامه  ریزى ها پیش رفت. احتماًال از 20 تا 
25 آذر ماه تصویربردارى این سریال فاخر، در کرمان و جزیره قشم آغاز مى شود. تصویربردارى سریال 
«سلمان فارسى» تا اسفند ماه در ایران انجام مى شود؛ البته به دلیل تعدد لوکیشن هاى تاریخى، کشور 
ترکیه هم یکى از مقاصد عوامل این سریال براى تصویربردارى است. عوامل در سال 99 راهى ترکیه 
مى شوند؛ البته کرمان، خراسان، بخشــى از تهران و قم هم از جمله لوکیشن هاى قطعى این سریال 
هســتند. طبق اعالم گروه به دلیل ملى بودن این پروژه، از ظرفیت همه بازیگران استان هاى کشور 
استفاده مى شود. علیرضا شجاع نورى براى ایفاى نقش میانسالى و کهنسالى «سلمان فارسى» انتخاب 

شده و به تازگى نیز على دهکردى براى بازى در این پروژه حاضر شده است.
با توجه به شخصیت منحصر به فرد «سلمان» و سیرى که در جغرافیاى آن زمان اسالم داشته است، به 
نظر مى رسد این مجموعه یکى از جذاب ترین و مؤثرترین مجموعه هاى تلویزیونى بشود. قرار است از 

تولد تا فوت «سلمان فارسى» در این پروژه به تصویر کشیده شود.
حدود 12 هزار دست لباس براى تولید این سریال طراحى و تولید شده است. با توجه به تاریخى بودن 
سریال از طراحى خاص صحنه، ابزارآالت و لباس ها براى نشان دادن اصالت تاریخى اثر استفاده شده 
است. لوکیشن هاى تیســفون، جى و حجاز در قالب 30 کارگاه دکورسازى از طراحى کشتى گرفته تا 

تمامى ظرافت هاى هنرى دوران ساسانى، بیزانس و پیامبر اسالم(ص) ساخته مى شوند.

انیمیشــن هاى «داســتان اســباب بازى» از مجبوب ترین 
انیمیشن هاى تاریخ شناخته مى شود که چهارمین قسمت آن 
امسال منتشر شده بود.20 ســال پیش در سال 1999 با انتشار 
دومین قســمت از مجموعه انیمیشــن هاى «داستان اسباب 
بازى» این انیمیشــن به یکى از محبوب ترین انیمیشن هاى 

تاریخ تبدیل شد.
بعد از موفقیت اولین انیمیشــن «داستان اســباب بازى» در 
ســال 1995، که اولین فیلم بلند ساخته شده توسط جلوه هاى 
کامپیوترى بود، انتظار ها براى ساخت دنباله هاى این انیمیشن 
افزایش یافت و با وجود مشــکالت زیادى که وجود داشت تا 
قسمت چهارم این انیمیشن ساخته شد که آخرین قسمت آن 
امسال اکران شــد و اکنون در رتبه پنجم پرفروش ترین فیلم 

سال است. در ادامه با نکاتى جالب از این انیمیشن آشنا شوید.
*در سال 1988 یک انیمیشن کوتاه به نام «اسباب بازى فلزى» 
منتشر شده بود که موفق به دریافت جایزه انیمیشن کوتاه اسکار 
نیز شد. «پیکســار» تصمیم گرفت که داســتان اسباب بازى 
را بر اساس این انیمیشــن کوتاه  که شخصیت اصلى آن یک 
عروسک طبل زن بود، بسازد. چنانکه در قسمت هاى کوتاهى 
از «داستان اسباب بازى» شاهد حضور شخصیت اسباب بازى 

فلزى نیز بودیم.
    اولین قسمت این فیلم انیمیشنى، رکورد طوالنى ترین فیلم 

با انیمیشن هاى کامپیوترى در تاریخ ساخته شده را شکست.
    «تام هنکس» صداپیشه شخصیت «وودى» یا همان کالنتر 
معروف است. مدت ها پیش، هنکس در مصاحبه اى تأیید کرده 

بود در برخى موارد به دلیل مشــغله ، برادرش «جیم هنکس» 
گاهى اوقات در بازى هاى ویدیویى، صداپیشــگى شخصیت 

«وودى» را بر عهده گرفته است.
    شاید باورش سخت باشد اما در نسخه هاى اولیه فیلمنامه، 
شخصیت «وودى» قرار بود تبهکار باشد و بقیه اسباب ها را اذیت 
کند اما در نسخه نهایى ماهیت این شخصیت به کلى تغییر کرد.

    نام شخصیت «باز الیتر» که اسباب بازى فضانورد داستان 
است، از روى نام یک فضانورد به نام «باز آلدرین» برداشته شده 
بود. «باز آلدرین» دومین انسانى است که پایش را روى کره ماه 
گذاشته است. آلدرین در سال 2008 این اسباب بازى را با خود 

به فضا برد.
    در حالى که تام هنکس اولین انتخاب براى صداپیشــگى 

شخصیت «وودى» بود، «تیم آلن» دومین نفرى بود که براى 
صداپیشگى شــخصیت «باز الیتر» انتخاب شــده بود. «بیل 
کریستال» درخواستى براى صداپیشگى این شخصیت دریافت 
کرده بود که در نهایت آن را رد کرد. او در مصاحبه اى مدعى شد 
که رد کردن این پیشنهاد، بزرگ ترین پشیمانى او در فعالیت هاى 
حرفه اى او محسوب مى شود. او در نهایت صداپیشگى موجود 

سبز انیمیشن «کارخانه هیوال» را بر عهده گرفت.
    یکى از عوامل شرکت «پیکســار» گفته بود که «داستان 
اسباب بازى 2» پیش از نمایش یک بار به طور کامل پاك شده 
است. او مى گوید به دلیل یک مشــکل در کد ها به تدریج این 
نسخه ناقص و پاك شد اما کارگردان فنى به طور اتفاقى یک 

نسخه از انیمیشن را داشت که باعث نجات این شرکت شد.

تهیه کننده سینمایى «سرخ پوست» از حضور  و اکران این فیلم 
در جشنواره  هاى معتبر جهانى گفت.

مجید مطلبى گفت: ایــن فیلم هم اکنون در جشــنواره هاى 
«جنایات و مکافات» ترکیه و «گوا» هندوســتان حضور دارد. 
او افزود: این فیلم در بیشتر سینما هاى کانادا نمایش داده شد و 

مخاطبان استقبال گسترده اى از آن کردند.
جشنواره بین المللى فیلم «جنایت و مکافات» از سال 2010 در 
استانبول ترکیه برگزار مى شــود و ویژه فیلم هاى بلند و کوتاه 

با مضامین «کیفرى»، «جنایى»، «عدالت» و «دموکراسى» 
است.

«سرخ پوست» ساخته نیما جاویدى در این جشنواره با فیلم هایى 
از کشور هاى اتریش، تونس، فرانسه، مجارستان، قطر، لبنان، 

اسلوواکى، مجارستان، بلژیک و الجزایر رقابت مى کند.
جشنواره «گوا» هم که در هند برگزار مى شود، از قدیمى ترین 
جشــنواره هاى آسیاســت و در جدول رنکینگ فیاپ در گروه 

جشنواره هاى الف قرار دارد.
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیال پسیانى، مانى حقیقى، ستاره 
پسیانى، حبیب رضایى و محمدرسول صفرى از بازیگران فیلم 
«سرخ پوست» هستند که داستان آن درباره زندانى قدیمى در 
جنوب ایران است که به دلیل مجاورت با فرودگاه تازه تأسیس 
شهر در حال تخلیه است. رئیس زندان «سرگرد نعمت جاهد» 
به همراه مأمورانش مشــغول انتقال زندانیــان به زندان جدید 

هستند تا اینکه...
این فیلم سینمایى به کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى 
مجید مطلبى اســت و در سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر 

حضور داشت.

فیلم سینمایى «معکوس» به کارگردانى پوالد کیمیایى، از امروز 6 آذر ماه در سینما هاى کشور 
اکران مى شود. این فیلم قرار بود از چهارشــنبه هفته پیش به اکران عمومى درآید که به دالیل 

نامعلوم اکران آن به امروز موکول شد. 
پوستر اصلى فیلم سینمایى «معکوس» که نخستین تجربه کارگردانى پوالد کیمیایى است و در 
سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، در فاصله دو روز مانده تا اکران این فیلم رونمایى 
شد. در این فیلم، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت دوست، لیال زارع، علیرضا کمالى، با حضور اکبر 

زنجان پور، پروانه معصومى و سیاوش طهمورث به ایفاى نقش پرداخته اند.
«معکوس» داستانى متفاوت و اکشن درباره یک مسابقه اتومبیلرانى غیرقانونى دارد که برنده آن 

مى تواند چیز هاى زیادى را به دست بیاورد.
«معکوس» به تهیه کنندگى مسعود کیمیایى و سرمایه گذارى محمد خوشنام ساخته شده است.

«معکوس» از امروز مى آید

حقیقت هایى خواندنى درباره یکى از محبوب ترین  انیمیشن هاى تاریخ

روزى که  «داستان اسباب بازى» DELETE شد!

تهیه کننده و کارگردان ســرى جدید مجموعه «شــام ایرانى» از تولید این برنامه با 
رویکرد متفاوت دعوت از چهره هاى سیاسى و اجتماعى و نیز ضبط آن در چند کشور 

خبر داد.
سعید ابوطالب که این روزها به همراه تیم خود در حال تولید سرى جدید مجموعه «شام 
ایرانى» است، درباره جزئیات این مجموعه بیان کرد: مجموعه «شام ایرانى» تا امروز 
توسط گروه ها و کارگردانان مختلفى همچون بیژن بیرنگ و سروش صحت ساخته 
شده است. بخش هایى از آن را هم محمد شایسته، کارگردان کرده است که با استقبال 

خوب مردم هم رو به رو بوده است.
وى با اشاره به ادامه این مجموعه اظهار کرد: شرکت «هنر اول» صاحب برند مجموعه 
«شام ایرانى» اســت و در فصل جدید، تیم ما که پیش از این «رالى ایرانى»، «هفت 
شهر عشق» و چند پروژه دیگر را ســاخته بود، تولید این مجموعه را بر عهده گرفته 
است. امیدواریم این مجموعه در فصل جدید از نظر فنى و تکنیکى جذاب تر هم باشد. 
وى با اشاره به پررنگ شدن چنین نگرش هایى در این فصل از مجموعه عنوان کرد: 
ضمن احترام به فصل هاى قبلى «شام ایرانى»، امیدواریم در این فصل بتوانیم تغییراتى 
جزیى داشته باشیم. به طور مثال مهمان ناخوانده داریم و همچنین مهمانانى از خارج 

از کشور خواهیم داشت.
کارگردان «شام ایرانى» درباره کیفیت حضور مهمانان خارجى در این مجموعه توضیح 
داد: در این فصل باز هم هنرمندان در «شام ایرانى» حضور دارند و مهمانان خارجى اى 
هم خواهیم داشت که به عنوان بازیگران از کشورهاى منطقه، مهمان این هنرمندان 
مى شوند و در دور بعد میزبان ایرانى، مهمان این هنرمندان در خارج از کشور مى شود.

ابوطالب درباره گروهى دیگر از مهمانان این برنامه هم اظهار کرد: «شام ایرانى» در 
فصل جدید از نظر ساختار شبیه فصل هاى قبلى است چراکه به هر حال این مدل از 
مسابقه در همه کشورها متداول است و براى مخاطب جذابیت زیادى دارد اما در نظر 
داریم در این فصل چهره هاى اجتماعى و سیاسى را هم به عنوان میزبان و مهمان در 

این برنامه داشته باشیم.

یک بازیگر جدید به پروژه عظیم سریال 
«سلمان فارسى» پیوست

انتقاد محمود پاك نیت از سرعت ساخته شدن پروژه هاى تلویزیونى

انگار براى مسئوالن صداوسیما 
کیفیت اصالً مهم نیست

محمود پاك نیت از جمله بازیگران پرکار تلویزیون 
به شــمار مى آید که از آغاز فعالیتش در این رســانه 
چند دهه مى گذرد. پاك نیــت که اکنون با مجموعه 
«حکایت هاى کمال» هرشب ساعت 21 و 30 دقیقه 
میزبان مخاطبان اســت، در مجموعه هاى موفقى 
همچون «روزى روزگارى»، «پس از باران»، «شب 
دهم» و آثار دیگرى نیز به ایفاى نقش پرداخته است. 
او معتقد است که در گذشته زمان کافى براى ساخت 
سریال ها به عوامل داده مى شد اما اکنون مى خواهند 
با سرمایه اندك کارى را تولید کنند. به همین دلیل 
از زمان تولید اثر کاسته شده و کیفیت آن با مشکل 
مواجه مى شــود. بخش هایى از گفتگــو با محمود 

پاك نیت را بخوانید.
کیفیت سریال ها در زمان کنونى 
را در مقایســه با دوران ساخت 
ســریال هایى همچون «روزى 
ارزیابــى  چطــور  روزگارى» 

مى کنید؟
کیفیت یک ســریال به موقعیتى کــه درکار ایجاد 
مى شــود، مربوط بوده کــه در واقــع کارگردانى،  
تهیه کننده، عوامــل تولید و همه مــوارد دیگر در 
آن تأثیرگذار هســتند. یکــى از مهمترین مواردى 
که همیشــه درد ما بــوده و آن را به صداوســیما، 
تهیه کنندگان و کسانى که در رأس امور تولید کارها 
هستند مى گوییم، این اســت که زمان براى تفکر 
خوب روى کارها وجود ندارد. مثًال شما فرض کنید، 
متنى نوشته مى شود و به سرعت به دست کارگردان 
رســیده و بعد از دکوپاژ، داغ داغ به بازیگر داده شده 
و تصویربردارى آغاز مى شــود. یعنــى زمان براى 
تحلیل و فکر کردن به شخصیت و پرداختن به آن و 
همچنین زمان براى کارگردان که دکوپاژ انجام دهد 
و تهیه کننده که موقعیت و فضا را براى کارگردان و 

عوامل آماده کند، بسیار کم اســت. در حالى که ما 
براى کارهایى که در گذشته انجام مى دادیم، زمان 
کافى داشتیم. به عنوان مثال براى مجموعه «روزى 
روزگارى»، آقاى احمدجو دو سه سال قبل از شروع 
تصویربردارى، متن آن را نوشته و آماده کرده بود. به 
نوعى این متن چندین بار توسط آدم هایى که اهل فن 
هستند، خوانده شــده بود و نظرهایى درباره آن داده 
شده و بر اساس آنها مجدد تصحیح شده بود. همچنین 
ما براى تصویربردارى 16تا 17 قســمت، شش ماه 
زمان داشتیم. ولى اکنون در شش ماه حداقل باید 26 
تا 30 قسمت ساخته شود. یعنى زمان تا این اندازه کم 
است. به هرحال این موارد در کیفیت یک اثر خیلى 

تأثیرگذار است.
فکــر مى کنید دلیل ایــن عجله 

چیست؟
دلیل این موضوع، ســرمایه گذارى است که انجام 
مى دهند. بــه نوعى پول کمى دارنــد و مى خواهند 
با آن در مدت زمان خیلى کوتاه 30 قســمت کار را 
جمع کنند. متأسفانه یکى از مواردى که براى افرادى 
که در رأس کار هســتند، مهم نیست، کیفیت است. 
من بارها این موضوع را گفتــه ام؛ اکنون مخصوصًا 
مسئوالن صداوســیما به گونه اى برخورد مى کنند 
که انگار کیفیت اصًال مهم نیست. در واقع به همین 
دلیل در زمان پخــش آثار ما خیلى از تماشــاگران 
تولیدات شــبکه هاى دیگر را مى بینند و کارهاى ما 
را دنبال نمى کنند. چراکه وقت براى مردم طالست. 
به عنوان مثال فکر کنید من سه ربع تا یک ساعت از 
زمان زندگى ام را بگذارم و به تماشاى یک کار هجو 
بنشینم؛ خب به جاى این کار، کانالى را دنبال مى کنم 
که حداقل بهتر از این باشد. این روزها به قدرى هم 
کانال هاى مختلفى وجود دارند که کافى است شما 
کنترل تلویزیون را دست بگیرید و کانال هاى مختلف 
را ببینید و هرکدام که برنامه هاى بهترى داشــتند را 

براى تماشا انتخاب کنید.
این موضوع تا چــه اندازه در کار 

بازیگران تأثیرگذار است؟
خیلى زیــاد. وقتى من ســر کارى 
مى روم، واقعًا زمان خواب کمى دارم. 
چراکه 5 صبــح راه مى افتیم و بعد از 
انجام کارهاى مختلف، 8 و 30 دقیقه شــب به 
خانه برمى گردیم. این زمان من دیگر خسته و خرد 
هستم ولى تازه باید به کار فرداى خود فکر کنم. به 
نوعى اگر حوصله و تحمل نشستن بعد از شانزده هفده 
ساعت کار را داشته باشم، تازه باید دیالوگ هاى فردا 
را حفظ کنم. این کار خیلى ســخت است. این بوده 
که آن چیزى که باید دربیاید، درنمى آید. 
بازیگر هم همیشــه کمبود خواب و 

استراحت دارد.

سیاسیون، مهمان سرى جدید 
«شام ایرانى»

کنترل تلویزیونرا دست بگیرید وکانو تهیه کننده که موقعیت و فضا را براى کارگردان و 
را ببینید و هرکدام که برنامه هاى بهت

براى تماشا انتخاب کنید.
این موضوع تا چــه
بازیگران تأثیرگذار
م خیلى زیــاد. وقتى
مى روم، واقعًا زمان خ
م 5چراکه 5 صبــح راه
8انجام کارهاى مختلف، 8 و 30
خانه برمى گردیم. این زمان من دی
هستم ولى تازه باید به کار فرداىخ
نوعى اگر حوصله و تحمل نشستن بعد
ساعت کار را داشته باشم، تازه باید د
را حفظ کنم. این کار خیلى ســخت
که آن چیزى که باید دربی
بازیگر هم همیشــه
استراحت دارد.

سفر نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار با «سرخ پوست» به هند

شــرکت چکاوك نور زاینده رود
ســهامى خــاص بــه شــماره 
شناســه  و   34698 ثبــت 
بــه   10840120727 ملــى 
اســتناد صورتجلســه هیئــت 
مدیــره مــورخ1398/06/26 
اشــرف محمــودى به شــماره 
ملى1129570142 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره - محســن احمدى 
به شــماره ملى1272696979 
بعنوان نائــب رئیس هیئت مدیره 
- حســین احمــدى به شــماره 
ملى0056362625 بعنوان مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاى رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهــد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (671824)

آگهى تغییرات
شــرکت چکاوك نــور زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 34698 و شناسه ملى 
10840120727 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1398/06/26 حســین 
احمدى به کدملى 0056362625 و محســن 
احمدى به کدملى 1272696979 و اشــرف 
محمودى به کد ملــى 1129570142 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند . سیده رجا حسینى به کدملى 
1841813877 و غالمرضــا امیرى به کدملى 
5419134713 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (671831)

شــرکت چکاوك نور زاینده رود ســهامى 
خاص به شماره ثبت 34698 و شناسه ملى 
10840120727 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/06/27 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله توحید ، کوچه 
کلیسامریم شرقى[35] ، خیابان توحید ، پالك 
0 ، طبقه همکف و کدپستى 8173794591 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصــالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (671828)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات
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تاسیس شرکت سهامى خاص ناز مسئولیت تجارت آویژه درتاریخ1398/07/21 به شماره ثبت 63298 به شناسه ملى 14008690783 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید,فروش,تولید,توزیع,صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى,اکتشاف 
استخراج فراورى,ایمنى مواد معدنى به غیر نفت گاز, پردازش داده هاى ماهواره اى ومطالعات سیستم اطالعات جغرافیاى ( gis ) درخصوص معدنى نفتى و عمرانى 
نقشه بردارى و تهیه آلبوم شناسائى ارضى مشاوره مطالعه طراحى و نظارت در فعالیتهاى معدنى و ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و زمین شناسى ,خرید و فروش کلیه تجهیزات 
زمین شناسى و معدنى مشارکت با شرکتهاى خارجى در فعالیتهاى مذکور صادرات و واردات کاالهاى مجار بازرگانى و خدمات فنى ومعدنى,مهندس مشاوره از جمله 
نظارت و مطالعات مهندسى پروژه هاى تحت االرضى نفت و گاز , پاالیشگاه,استخراج اکتشاف و فراورى موادمعدنى بجزاستخراج و اکتشاف وبهره بردارى ازمعادن 
نفت وگازوپتروشیمى,احداث واحد هاى پاالیشگاهى و پتروشیمى ترخیص کاال از گمرکات داخلى، ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا 
در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آبشار ، کوچه 
الله [4] ، خیابان آبشار دوم ، پالك 356 ، مجتمع مسکونى مرمر ، طبقه چهارم ، واحد شمالى کدپستى 8166645319 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 شماره4407/1 
مورخ1398/05/31 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه توحید با کد 4407 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید 
ابرار قوس به شماره فراگیر 118019637و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا ابراهیم زاده اصفهانى به شماره ملى 1288011741و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى پویا اسدى هارونى به شــماره ملى 4710659958و به سمت عضو 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 یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن امینى هارونى به شماره 
ملى 1292671734 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى هوشنگ اسدى هارونى به شماره ملى 4620476757 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 (670341)

آگهى تاسیس

تاسیس موسسه غیر تجارى فرهنگى قرآن و عترت اعتدال سبک زندگى درتاریخ1398/08/21 به شــماره ثبت 22 به شناسه ملى 14008759017 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. - موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از : برگزارى دورههاى آموزش عمومى 
قرآن کریم براى آحاد جامعه. برگزارى نشستها، محافل و جشــنواره هاى قرآنى. برقرارى ارتباط با مراکز فرهنگى و قرآنى از طریق مبادله خدمات و کاالهاى علمى، 
آموزشى و پژوهشى در حوزه علوم و معارف قرآنى. عرضه محصوالت فرهنگى- قرآنى متناسب با فعالیت ها و اهداف مؤسسه. تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از 
طریق درآمدهاى ناشى از فعالیت هاى مؤسسه و نیز از طریق جلب کمک ها و هدایاى دولتى و مردمى، دریافت وام یا موقوفه ها. تبصره1: کلیه اقدامات مؤسسه خاصه 
فعالیت هاى مندرج در این ماده باید در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبرى مدظله العالى و قوانین و مقررات موضوعه کشور و هماهنگ با سیاستها، برنامه ها و ضوابط 
هیأت رسیدگى به امور موسسات فرهنگى قرآن و عترت(ع) انجام پذیرد. تبصره2: در صورتیکه انجام هر یک از فعالیت هاى مذکور مطابق مقررات قانونى مستلزم اخذ 
مجوز الزم از مراجع ذیصالح باشد - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش زواره ، شهر زواره، امام خمینى 
، کوچه شهید منوچهر محمدى ، خیابان میرزا ابوالحسن جلوه غربى ، پالك 207 ، طبقه همکف ،کدپستى 8441656158 - اولین مدیران : آقاى سید مهدى نیارئیس 
به شماره ملى 1189572249 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، آقاى احمد مسجدى به شماره ملى 1189592290 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، خانم 
وجیهه معمار زاده زواره به شماره ملى 1189598711 بسمت منشى هیأت مدیره براى مدت چهار سال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد 
رسمى و تعهد آور بانکى از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى یکى از اعضاى هیأت مدیره (منشى هیئت مدیره) خانم وجیهه معمارزاده زواره به اتفاق آقاى 
سید مهدى نیارئیس مدیرعامل و مهر مؤسسه داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى مدیر عامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. - اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. - دارائى اولیه مؤسسه مبلغ یک میلیون ریال است. - اسامى بازرسین : آقاى منصور 
خالقى به شماره ملى 1189503263 بسمت بازرس اصلى و آقاى محمود سالمت زاده به شماره ملى 1188937545 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. * به استناد مجوز شــماره9802/1869 مورخ1398/04/26 صادره از هیات رسیدگى به امور موسسات فرهنگى قرآن و عترت اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى زواره (670356)

آگهى تاسیس

بعد از اســتقالل و تراکتور، حاال ســپاهان هم قصد دارد وارد 
باشگاه مشتریان جذب دانیال اسماعیلى فر شود.

اسماعیلى فر، مدافع راســت ذوب آهن که ابتداى فصل جارى 
و پایان دوران خدمتش در تراکتور مجبور شــد براى گذراندن 
ادامه مدت قراردادش با سبزپوشان اصفهانى به این تیم برگردد، 
این روزها یکى از پر مشترى ترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر 
است و پیشنهادات جالبى براى جدایى در پنجره زمستانى نیم 

فصل دارد.
پیش از این صحبت هایى از عالقه استقالل و تراکتور به جذب 
اسماعیلى فر شنیده مى شد و حاال از اصفهان خبر مى رسد که 
ســپاهانى ها هم نیم نگاهى به جذب این بازیکن دارند و اگر 
شرایطش فراهم باشد به زودى با رقیب همشهرى براى گرفتن 

رضایتنامه او وارد مذاکره مى شوند.

اســماعیلى فر که به پیشنهاد باشــگاه ذوب آهن براى تمدید 
قرارداد پاسخ منفى داده، در پایان فصل قراردادش تمام مى شود 
و به عنوان بازیکن آزاد مى تواند به راحتى جدا شود و از همین رو 
ذوبى ها مى خواهند با فروش او در نیم فصل از آخرین فرصتشان 
براى درآمدزایى بابت دادن رضایتنامه وى استفاده کنند و دانیال 
را مجانى از دست ندهند. سپاهان هم با آگاهى از این موضوع 
قصد دارد وارد پروسه جذب این بازیکن شود و براى در اختیار 

گرفتن او در نیم فصل تالش کند.
سپاهانى ها در پست دفاع راســت با حضور مرتضى منصورى 
و محمــد ایرانپوریان به نظر مى رســد مشــکلى ندارند ولى 
مصدومیت هاى مداوم ایرانپوریان باعث شده قلعه نویى به فکر 
تقویت تیمش در این پســت بیافتد و با توجه به در پیش بودن 
رقابت هاى آسیایى و فشرده شدن بازى ها نیاز به تقویت در این 

پست احساس شده است.
البته طبق شنیده ها، شــانس تراکتور براى جذب اسماعیلى فر 
بیشتر اســت و خود این بازیکن هم که تجربه خوبى از دوران 
حضورش در این تیم داشته ترجیح مى دهد براى ادامه فوتبالش 

به تبریز برگردد.
اما این همه در حالى اســت که احمد جمشــیدى، سخنگوى 
باشگاه ذوب آهن در خصوص پیشنهاد ســایر تیم ها از جمله 
سپاهان به دانیال اسماعیلى فر گفت: اســماعیلى فر بازیکن 
ماســت و به ذوب آهن تعهد دارد. این بازیکن را به هیچ تیمى 
نمى دهیم. دنبــال تقویت ذوب آهن هســتیم نــه تضعیف
 آن. من هــم چیزهایــى درباره پیشــنهاد و مذاکره ســایر

 تیم ها شنیده ام که امیدوارم صحت نداشته باشد چون کار غیر 
اخالقى است.

صف مشتریان براى
 جذب مدافع راست ذوب آهن

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان معتقد است که رئیس 
فدراســیون فوتبال باید قبل از هرگونه اقدامى از طرف 
ویلموتس، او را اخراج و برانکو ایوانکوویچ را ســرمربى 

تیم ملى کند.
ســعید آذرى در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه وضعیت 
تیم ملى همه را نگران کرده اســت، اظهار کرد: همه ما 
ایرانى هســتیم و تالش مى کنیم که کشورمان سربلند 
باشــد. اینکه یک مربى به خودش اجازه بدهد که یک 
روز بیاید و یک روز نیاید، با آبروى فوتبال کشــور بازى 
مى شود. من اگر به جاى آقایان بودم همین امروز صبح 
قرارداد ویلموتس را فسخ مى کردم و به سرعت برانکو را 
سرمربى تیم ملى مى کردم. برانکو بهترین گزینه بعد از 
رفتن کى روش بود. اگر مى خواستیم مربى خارجى انتخاب 
کنیم، بهترین گزینه برانکویى بود که هم سرمربى تیم 
ملى بوده و هم مردم دوستش داشتند و هم سه دوره پیاپى 
تیمش را قهرمان لیگ کرد. در برهه اى که پنجره نقل و 
انتقاالت تیمش بسته بود مرد و مردانه جنگید و قهرمان 
لیگ شد و هیچ وقت بهانه نیاورد. عملکرد او فوق العاده 
بود. در سه سال اخیر هم اشــراف وحشتناکى به فوتبال 
ایران پیدا کرد و همه استعدادهاى ایران را مى شناخت. ما 
یک مربى انتخاب کردیم که هیچ شناختى روى فوتبال 
ایران نداشــت. توصیه برادرانه من به اهالى فدراسیون 
و برادر بزرگ ترم آقاى تاج این اســت که اجازه ندهند 
ویلموتس بگوید ما تخلف کردیم و او را بیرون بیاندازیم. 
پرتش کنیم بیرون. کسى که به پرچم ما توهین مى کند 
و هر روز یک ادا و اصولى درمى آورد و با احساسات مردم 
بازى مى کند، شایســته حضور روى نیمکت تیم ملى ما 
نیست. اگر دســت من بود ویلموتس را با اردنگى بیرون 
مى کردم. ایشان حق توهین به ما را ندارد. اگر جاى آقاى 
تاج بودم حکم اخراج او را مــى زدم و از ایران به بیرون 
پرتش مى کردم و اجــازه نمى دادم پایــش به فرودگاه 
بین المللى امام خمینى(ره) برسد. دستاورد ویلموتس در 

این مدت چه چیزى بوده است.
او اضافه کرد: یک زمانى شــخصى مثــل کى روش از 
سیستم انتقاد مى کند. کســى که رکورد از خودش به جا 
گذاشت و سال ها در آسیا بدون شکست بود. من با او سر 
یک بازیکن اختالف ســلیقه پیدا کردم. زمانى که اکبر 
ایمانى را به تیم ملى بردند و آسیب دید که آن جا هم من 
اشتباه کردم و حق با کى روش بود. چون دکتر شریفیان، 
پزشک ذوب آهن به من اطالعات غلطى داده بود، اشتباه 
کردم. شــهامت بیانش را هــم دارم. بحثى با کى روش 
کردم و خوب هم نبود. نمى دانم رسانه هاى ایران را هنوز 

مى خواند یا نه اما از او عذرخواهى مى کنم.

در جدیدترین رده بندى مربیان فوتبال باشــگاهى 
جهان، منصوریان 22 پله صعود کرد اما استراماچونى، 
کالدرون، گل محمدى، قلعه نویــى، فرکى و نکونام 

سقوط کردند. در این فهرست علیرضا منصوریان، 
ســرمربى ذوب آهن میــان مربیــان ایرانى، 

بیشــترین امتیاز را گرفت و با 2839 
امتیاز در رده 215 جــاى گرفت. وى 

نسبت به آخرین دفعه که در جایگاه 
237 ایستاد، 22 پله 

صعود را تجربه کرد. امیر قلعه نویى، سرمربى سپاهان 
هم 1369 امتیاز گرفت و از رده 461 تا 470 (9 پله) 

سقوط کرد. 
در همین حال، جدیدترین رده بندى بهترین تیم هاى 
باشگاهى فوتبال جهان اعالم شد که بر این اساس، 
تیم ذوب آهن اصفهــان (3236 امتیاز ) از رده 239 تا 
222 باال رفت و 17 پله صعود کرد. سپاهان نیز 2110 
امتیاز گرفت. این تیم با سقوط پنج پله اى مواجه شد 

زیرا از رده 351 تا 365 نزول کرد.

الهالل عربستان در بازى برگشت فینال لیگ قهرمانان 
آســیا 2019 مهمان اوراواردز ژاپن بود که با نتیجه 2 بر 
صفر به پیروزى رسید. الهالل در بازى رفت فینال لیگ 
قهرمانان آســیا در خانه موفق شده بود، نماینده ژاپن را 
با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. این تیم در مجموع 
با نتیجه 3 بر صفر برنده این تقابل شد و قهرمانى آسیا 

را کسب کرد.
نماینده غرب آسیا در شرایطى به قهرمانى لیگ قهرمانان 
آسیا رسید که این پیروزى در عین حال به نوعى به نفع 
علیرضا بیرانوند هم شد. با توجه به حضور بیرانوند بین 
ســه  کاندیداى نهایى بهترین بازیکن آســیا و حضور 
کاپیتان تیم اوراواردز و از دســت دادن قهرمانى آسیا به 
نظر مى رسد حاال بیرانوند شانس بیشترى براى تصاحب 
بهترین بازیکن سال آسیا نســبت به رقیب ژاپنى خود 

داشته باشد.

آذرى: جاى تاج بودم
 ویلموتس را

 با اُردنگى بیرون مى کردم!

قهرمانى الهالل 
به نفع بیرانوند شد؟

درخشش مهاجم ایرانى باشگاه شــارلروا باعث شده تا 
رسانه هاى بلژیکى به آمادگى باالى این بازیکن و حضور 

او در تیم منتخب هفته لیگ بلژیک بپردازند.
کاوه رضایى، مهاجم حال حاضر شــارلروا موفق شد در 
ادامه روند خوبش در آخرین دیدار این تیم دو بار دروازه 
سن ترویدن را باز کرد تا شــمار گل هایش را به عدد 5 

برساند.
در همین رابطه ســایت «nieuwsbla» با اشاره به 
آمادگى این مهاجــم ملى پوش ایرانــى درخصوص او 
نوشــت: «کاوه رضایى، مهاجم ایرانى براى رسیدن به 
زمان اوج تنها نیاز به چهار بازى به همراه شارلروا داشت. 
او در چهار بازى گذشته تمام ناکامى هاى خود در فصل 
گذشته به همراه بروژ را به پایان رســاند. کاوه در چهار 

بازى براى شارلروا پنج گل به ثمر رسانده است. او در این 
چند بازى خودش را احیا کرد و توانایى هاى گلزنى اش را 

دوباره به همه نشان داد.»
 در ادامه، این مطلب عالوه برتمجید از رضایى به بازى 
خوب و هماهنگى موریوکا، لژیونر ژاپنى شارلروا و رضایى 
در هنگام به ثمر رسیدن گل دوم این تیم به سن ترویدن 
پرداخت و افزود: «رضایى تنها بازیکنى نیســت که قدم 
درراه شکوفایى مى گذارد. درصحنه گل دوم دید باالى 
مورویکا و فــرار به موقع رضایى نشــان مى دهد این دو 

بازیکن درك خوبى از هم پیداکرده اند.»
 گفتنى اســت مهاجم ملى پوش کشــورمان در هفته 
شانزدهم لیگ بلژیک با درخشش و زدن دو  گل در تیم 

منتخب هفته قرارگرفته بود.

بازیکن پیشین تیم فوتبال اســتقالل با تمجید از عملکرد 
آندره آ استراماچونى گفت: دیدار با سپاهان عیار قهرمانى 

این تیم را مشخص خواهد کرد.
محمد مؤ منى در مورد دیدار شــنبه هفته آینده استقالل 
مقابل ســپاهان تصریح کرد:  این بازى عیار اســتقالل و 
استراماچونى را براى قهرمانى مشخص مى کند. باید ببینیم 
در این بازى تقابل اندیشه هاى استراماچونى با صدرنشین 
به چه نتیجه اى مى رسد. قلعه نویى با سابقه اى که در فوتبال 
ایران دارد باید از پیشینه  خود دفاع کند و استراماچونى هم 

از پیشینه اى که در فوتبال اروپا دارد.
بازیکن پیشین تیم استقالل تصریح کرد: بعد از 11 هفته 
باید تیم استراماچونى به خواســته  هواداران نزدیک شده 
باشــد و از طرف مقابل هم هواداران سپاهان این خواسته 
را دارند. تقابل دو تاکتیک متضاد هم خیلى دیدنى خواهد 
شد. ســپاهان از ضدحمله ها اســتفاده مى کند و استقالل 
از کانال هــاى کنارى. هــم امیر قلعه نویى اســتقالل را 
مى شناسد و هم استراماچونى از تفکرات سپاهان شناخت 
دارد. تقابل زرینچه و قلعه نویــى هم دیدنى خواهد بود. به 
چالش کشیده شدن این اندیشه ها بســیار زیبا خواهد بود 
و باید ببینیم چــه اتفاقى در زمین مى افتد. اگر اســتقالل 
مى خواهد بــراى قهرمانــى گام بــردارد، بایــد در این 

بازى نبازد.

یک تیم بلژیکى خواهان به خدمت گرفتن مارك 
ویلموتس، سرمربى حال حاضر تیم ملى فوتبال 

ایران شد.
با اخراج ســرمربى تیم فوتبال ســنت 
ترویدن بلژیک حاال سران این باشگاه 
به دنبال پیدا کردن جانشینى براى او 

هستند.
یکــى از محتمل تریــن گزینه هاى 

جانشینى سرمربى ســنت ترویدن، مارك 
ویلموتس،  سرمربى تیم ملى فوتبال ایران است 
که با مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور دچار 
اختالف شده و ممکن است به زودى در کشور 

خود در این تیم بلژیکى مربیگرى کند. 
ویلموتس در تیم ســنت ترویدن شناخته شده 
اســت و به زودى از تیم ملى فوتبال ایران جدا 

مى شود.

تن مارك
لللبال ى فوت

ت 
ه 

 
مارك 

ران است
شور دچار
در کشور

خته شده
یرانجدا

ویلموتس در بلژیک 
مشترى پیدا کرد

بازیکن سابق استقالل:

بازى با سپاهان عیار 
قهرمانى استقالل را 
مشخص مى کند

صعود منصوریان و ذوب آهن
 سقوط قلعه نویى و سپاهان 

بت و امضا 
ش عمومى 
هاى علمى، 
 مؤسسه از 
سه خاصه 
و ضوابط ها

ستلزم اخذ 
مام خمینى 
ىنیارئیس 
یره ، خانم 
و اسناد  ها
تفاق آقاى

دیر عامل : 
اى منصور 
ت یکسال 

سقوط کردند. در این فهرست علیرضا منصوریان،
ســرمربى ذوب آهن میــان مربیــان ایرانى، 

9بیشــترین امتیاز را گرفت و با 2839
5امتیاز در رده 215 جــاى گرفت. وى 

نسبت به آخرین دفعه که در جایگاه 
2 ایستاد، 22 پله 237
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تمجید رسانه هاى بلژیکى ازعملکرد کاوه رضایى

رضا چلنگر در مصاحبه با «شــب هاى فوتبالى» از راز بزرگى 
پرده برداشت.

رضا چلنگر یکى از نزدیک تریــن افراد به برانکو ایوانکوویچ 
محســوب مى شــود. او در گفتگو بــا برنامه «شــب هاى 
فوتبالى» در خصوص شــایعات در مورد حضور این مربى در 
تیم ملى ایران گفــت: «من از برانکو پرســیدم آیا در دیدار
 با سفیر درباره سرمربیگرى تیم ملى صحبت شد که ایشان 

تکذیب کردند. ســپس پرســیدم که در صورت وجود 
پیشنهاد تمایل به حضور در تیم ملى را دارید؟ که برانکو 

گفت در صورت وجود یک پیشــنهاد ســه ســاله 
دوســت دارم با تیم ملى کار کنــم ولى فعًال چنین 

پیشنهادى نشده است.» 

رازى که چلنگر فاش کرد
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مزایده
شــعبه هفتم اجراى احکام شــوراى حل اختــالف اصفهان در خصوص پرونده کالســه 
980346 ش 7/ا/ا م ش له آقاى امیرحسین محسنى و علیه آقاى بشیر بختیارزاده با آدرس 
اصفهان- خیابان نوبهار- کوچه میخک شــرکت بهزاد صنعت سپاهان، بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى به مبلغ 287/142/100 ریال و بابت نیم عشــر به مبلغ 14/357/105 
ریال مى باشــد که اموال توقیفى به شرح: ســوارى ام وى ام H 315 به شماره 125 و 18 
ایران 53 رنگ سفید- مدل 1394 شماره موتور 041818 شماره شاسى 1031612- دنده 
معمولى- در زمان بازدید برابر سوابق از مورخه 96/8/24 توقیف بوده دربهاى وسیله بسته 
بود شماره موتور و شاسى رویت نگردید مشــخصات از راهور استعالم شد- اسناد و مدارك 
وسیله رویت نگردید- موتور و گیربکس خاموش بود- باترى خوابیده بود. الستیکها فرسوده 
بودند- قیمت پایه کارشناســى وســیله با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى آن در بازار روز 
امروز جهت فروش به صورت مزایده حدوداً مبلــغ 600/000/000 ریال ارزیابى مى گردد 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در 
مورخ 98/9/24 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام برگزار گردید طالبین شرکت 
در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ى مزایده 
به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند- پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 655594 

قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان  /8/289
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 972086 ج/اول له آقاى محمد رسول فراهانى با وکالت اقاى کریم صفایى 
و علیه 1- اشکان حشمت قدریحانى 2- جمشید حشــمت قدریجانى مبنى بر مطالبه مبلغ 
90336602237 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى دولتى در تاریخ 98/10/1 
ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش الف: ششدانگ پالك ثبتى شماره 3003 فرعى بر 452 اصلى بخش 16 ثبت اصلى 
ب: 40/811 حبه مشــاع پالك ثبتى شــماره 1572 فرعى بر 452 اصلى بخش 16 ثبت 
اصفهان حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى اشکان حشمت قدریجانى و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم له مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مابقى ثمن معامله 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: اصفهان- خیابان امام خمینى- خیابان مشــیرالدوله شرقى- روبروى 
فضاى سبز شهردارى قدیم نمایشگاه ساالر 3) اسناد و مدارك: 1- طبق سند مالکیت تک 
برگى به شماره 440304د/93 شــش دانگ عرصه و اعیان گاراژ به شماره 3003 فرعى از 
452 اصلى مفروز و مجزى از 1575 فرعى از اصلى مذکور بخش 16 ثبت ملک شــاهین 
شهر استان اصفهان به مساحت 786 مترمربع به نام آقاى اشکان حشمت قهدریجانى سابقه 
ثبت و سند دارد. طبق پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مضبوط در 
پرونده داراى محدودیت دو مورد بازداشت و در قسمت محدودیت دفتر امالك طى شماره 
314787 مورخ 94/07/20 در رهن آقاى محمد رسول فراهانى قرار گرفته است. 2- طبق 
سند مالکیت تک برگى به شماره 451669 د/93 شش دانگ عرصه و اعیان زمین به شماره 
1572 فرعى از 452 اصلى مفروز و مجزى از 1385- 1378 فرعى از اصلى مذکور بخش 16 
ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مساحت 150 مترمربع به نام آقاى اشکان حشمت 
قهدریجانى سابقه ثبت و سند دارد. طبق پاسخ استعالم مورخ 97/12/25 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان (مضبوط در پرونده داراى محدودیت دو مورد بازداشت ودر قسمت 
محدودیت دفتر امالك طى شماره 314787 مورخ 94/07/20 در رهن آقاى محمد رسول 
فراهانى قرار گرفته است. 4) مشخصات عرصه و اعیان ملک: 1- پالك ثبتى 452/3003 
که در وضع موجود به صورت نمایشگاه اتومبیل سنگین و داراى ساختمان دو طبقه و اعیانى 
حدود 200 مترمربع با محوطه آســفالت و نماى آجرى مى باشــد و قسمتى از محوطه نیز 
با پوشش ورق موجدار ایرانیتى مسقف شده است. طبقه همکف شــامل دفتر نمایشگاه با 
پوشش کف سرامیک و بدنه تا ارتفاع حدود 10/1 متر سنگ و مابقى دیوارکوب، سقف رنگ 
آمیزى شده و درب ورودى شیشه سکوریت و نیم طبقه (محل استراحت با کف سرامیک و 
بدنه دیوارکوب))، دفتر کار ادارى (با پوشــش کف لمینت پوشش سقف و بدنه دیوارکوب)، 
آبدارخانه (زیر دستگاه پله) و سرویس بهداشتى (حمام و توالت با پوشش کاشى و سرامیک و 
درهاى آلومینیوم) و در طبقه اول نیز یک دفتر ادارى (مقابل نیم طبقه با پوشش کف لمینت 
و بدنه کاغذ دیوارى مى باشد. سیســتم گرمایش اسپیلیت، سرمایش اسپیلیت و کولر آبى و 
انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. 2- پالك ثبتى 452/3003 که در وضع موجود به صورت 
یک قطعه زمین محصور با پوشش کف آســفالت و درب آهنى که داراى عرض 10 متر در 
شمال و به سمت خیابان مشــیرالدوله بوده و در ضلع جنوب به عرصه پالك 1575 فرعى 
مرتبط مى شود. طبق دستور تهیه نقشه صادره از شــهردارى منطقه 12 اصفهان به شمار 
12/11385/1396 مورخ 96/11/02 براى دو پالك مذکور با مســاحت کل 936 مترمربع 
کاربرى وضعیت موجود ملک، تجارى و نوع کاربرى مصوب زمین، صنعتى و کارگاهى غیر 
مزاحم مى باشد. 5) نظر کارشناسى: ارزش و بهاى شش دانگ (عرصه و اعیان) ملک معرفى 
شده موضوع قرار کارشناسى با مشخصات مذکور و در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایى ملک، 
مساحت عرصه، قدمت و نوع بنا، شرایط منطقه و ســایر عوامل موثر و در صورت صحت و 
اصالت اسناد و بدون لحاظ هرگونه بدهى احتمالى ملک به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى: 
الف- براى پالك ثبتى 3003 فرعى از 452 اصلى با مشخصات ذکر شده در بند 1 مورد 4، 
79/000/000/000 ریال معادل هفت میلیارد و نهصد میلیون تومان و ب- براى پالك ثبتى 
1572 فعرى از 452 اصلى با مشخصات ذکر شده در بند 2 مورد 4، مبلغ 20/000/000/000 
ریال معادل دو میلیــارد تومان ارزیابى و اعالم مى گردد ضمنًا بــا توجه به اینکه پالکهاى 
مذکور در رهن خود محکوم له مى باشد با حفظ حقوق مرتهن به فروش مى رسد در صورت 
اذن مرتهن امکان انتقال آن وجود دارد ضمنًا مقدار 40/811 حبه مشاع پالك ثبتى 1572 
فرعى از 1452 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان به مبلــغ 11336602237  ریال ارزیابى مى 
گردد که مقدار 24/036 حبه مشاع آن به مبلغ 667675350 ریال بابت حق االجراى دولتى 
و هزینه دادرســى متعلق به دولت و مقدار 16/775 حبه مشاع آن به مبلغ 4/659816887 
ریال بابت مابقى مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 647977 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /8/290
مزایده اموال غیرمنقول

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجرایى به شماره 980417 
مطروحه در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونى 
به نشانى اصفهان خیابان عباس آباد کوچه مسرور (شــماره 7) کوچه نهر مادى فرشادى 
پالك 43 که حسب نظریه کارشناس رسمى دادگســترى ارزیابى و توصیف گردیده است 
با در نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد. 1) ملک موضوع مزایده 
داراى سابقه ثبتى به شماره پالك 2015/75 واقع در بخش یک ثبت اصفهان میباشد. 2) 
مالکان پالك ثبتى مذکور خانم رها شریفى فرزند غالمرضا به میزان دو دانگ و خانم سمیره 
قاسمى آقبالقى فرزند مهدى به میزان چهار دانگ مى باشد. 3) اوضاف و مشخصات مورد 
مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى: مشخصات ملک: عبارت است از یک واحد 
آپارتمان مسکونى داراى ســه عدد اتاق خواب که در اتاق ها کمد از جنس ام دى اف تعبیه 
شده اســت، واقع در طبقه همکف از یک مجتمع مســکونى 7 طبقه شامل طبقه زیرزمین 
(پارکینگ و انبارى) و طبقه همکف البى و یک واحد آپارتمان و 5 طبقه روى آن که طبقه 
اول دو واحد و بقیه طبقات هر طبقه یک واحد آپارتمان مجموعًا 7 واحد آپارتمان موجود مى 
باشد، مصالح مصرفى استفاده شده در نازك کارى ســاختمان فوق عبارت است از، سطوح 
دیوارهاى داخلى، کاغذ دیوارى و دیوارکوب، درب هاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى 
خارجى آلومینیوم، کف ها سرامیک، کف و بدنه آشپزخانه و حمام و سرویس هاى بهداشتى 
کاشى و سرامیک، آشپزخانه اپن و کابینت از جنس ام دى اف و داراى آشپزخانه دوم نیز مى 

باشد، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبى، بدنه دستگاه پله سنگ 
و بدنه البى دیوارکوب اجرا شده و نماى مجموعه فوق شامل ترکیبى از سنگ و آجر مى باشد، 
واحد فوق داراى انشعابات آب و برق و گاز است و مجتمع مسکونى فوق داراى آسانسور مى 
باشد ضمنًا یک عدد شومینه در سالن پذیرایى آپارتمان فوق الذکر نصب شده است قدمت 
اعیانى احداث شده بر روى ملک فوق حدود 15 سال برآورد مى گردد. نظریه کارشناسى: با 
توجه به موارد صدراالشاره و موقعیت، کیفیت ساخت و مصالح مصرفى، قدمت، انشعابات، 
امکانات، کاربرى (مسکونى)، متراژ و دیگر عوامل موثر در قضیه على الخصوص عرضه و 
تقاضاى ملک در زمان مباشرت قیمت روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق در صورت 
بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتى و تعهدات و دیونى 
که ممکن است وجود داشــته باشــد برابر 15/600/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و 
پانصد و شصت میلیون تومان) برآورد و اعالم نظر مى گردد. 4) فروش و مزایده از قیمت پایه 
(15/600/000/000 ریال) شروع و برنده مزایده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید. 5) متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را پس از اخذ شناسه واریز 
از این اجرا به حساب سپرده دادگسترى پرداخت (و یا بصورت چک تضمین شده بانکى الزامًا 
در وجه شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان) و اصل فیش واریزى و یا چک تضمین شده 
بانکى را به همراه تقاضاى کتبى و رونوشــت کارت ملى به این اجرا ارائه نمایند. در ضمن 
برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت 
مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. 6) پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى (در صورتى 
که مورد مزایده داراى بدهى هاى مذکور مى باشد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رق م قطعى 
آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک مى باشــد. 7) پس از پرداخت ثمن معامله و صدور 
دستور تملیک که مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. 8) متقاضیان در صورت تمایل 
مى توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى از این 
اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 9) زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ 98/9/21 ساعت 9 
الى 10 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید 

مطهرى مى باشد. م الف: 666713 دادورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان /8/347
تحدید حدود اختصاصى

ـــ 98/6/11 قانــون تعیین تکلیف اراضى و  نظر به اینکه به موجب راى شــماره 1138ـ 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب خانه شــماره 99/241 مجزى شده از 99 
اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقاى حمید امینى زردنجانى فرزند على مراد مستقر 
گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشــد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: 4شنبه مورخه: 1398/10/4 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم 
دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده 
قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات 
ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/9/6 م الف: 670911 ناصر  صیادى صومعه- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/148
فقدان سند مالکیت

شماره: 23016513- 29 /98/8 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 4562 واقع در بخش سه 
ثبت در دفتر اول صفحه 679 ذیل شماره ثبت 114 بنام محمود افشارنیا ثبت و سند بشماره 
چاپى 825540 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 670905 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /9/149
فقدان سند مالکیت

شماره: 23016512- 98/8/29 ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 8575/4 واقع در 
بخش سه ثبت در دفتر 12 صفحه 329 ذیل شماره ثبت 1497 بنام محمود افشارنیا ثبت و 
سند بشماره چاپى 463583  صادر و تسلیم گردیده و طى سند رهنى 34656- 67/05/04 
دفترخانه 203 تهران در رهن شرکت نســاجى مازندران قرار دارد اکنون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 670903 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /9/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000667 مورخ 98/08/27 و راى اصالحى 
شــماره 139860302023000695 مــورخ 98/09/03 آقاى محمدحســن مومن زاده 
به شــماره شناســنامه 16 کدملى 4723655433 صادره از نجف فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 9/84 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 2828- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف اکبر پورعطار 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/06 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 09/21 /1398 م الف: 672944 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/151
ابالغ رأى

شماره پرونده: 589/98 شماره دادنامه: 964-98/7/20 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: على مراد کوچکى ایوه فرزند منصور- نشانى: زرین شهر 
بلوار معراج ك گلستان پ 29 خواندگان: 1- آقاى محمدرضا کریمى برام فرزند عباسقلى- 
نشانى: سده لنجان خ امام کمربندى جنوبى 2- خانم کبرى صفاریان فرزند اله مراد- نشانى: 
مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى 
مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى على مراد کوچکى ایوه فرزند منصور 
به طرفیت 1- آقاى محمدرضا کریمى برام فرزند عباسقلى 2- خانم کبرى صفاریان فرزند 
اله مراد مبنى بر صدور و الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر رســمى مبنى بر انتقال 
سند رسمى یکدستگاه سوارى پژو مدل 1390 به شماره انتظامى 222/43 هـ 67 مقوم به 

مبلغ 172/000/000 ریال و مطلق خسارات دادرسى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق قرارداد مضبوط در پرونده و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و الیحه اى از جانب ایشــان واصل نگردیده است و نظر به استعالم صورت گرفته از 
پلیس راهور که حاکى از آن است که آخرین مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف اول به ثبت 
رسیده است خواس ته خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 
و مواد 10 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به انتقال ســند رسمى 
خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت 2/257/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف دوم 
مستنداً به ماده 89 و بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرســى تشکیل دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعــالم مى نماید. قرار صادره حضورى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 663458 زیبا یوسفى- قاضى شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /9/159
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000284 تاریخ آگهى: 1398/09/04 شــماره پرونده: 
139604002004000298 و 139604002004000299 و 139604002004000297 
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9601187، 9601186، 9601188- تمامى 
ششدانگ اعیانى یکدستگاه آپارتمان مسکونى پالك شــماره 15190/42236 (قطعه دو 
تفکیکى) واقع در سمت غربى طبقه اول به مساحت 139/58 مترمربع که 3/99 مترمربع آن 
پیشرفتگى و 4/65 مترمربع آن بالکن و بالکن پیشرفته و 3/34 مترمربع آن بالکن است که 
دسترسى به حیاط مشاعى ندارد مفروز و مجزى شده از 42206 فرعى به انضمام ششدانگ 
انبارى قطعه 6 واقع در زیرزمین اول به مســاحت 1/75 مترمربع که از پارکینگ قطعه 12 
حق العبور دارد و به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 12 تفکیکى واقع در زیرزمین اول به 
مساحت 12/5 مترمربع و انباریهاى قطعات پنجم الى نهم از این پارکینگ حق العبور دارند با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نامه اجرائى آن واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان جى خیابان سروستان 
کوچه فرحبخش روبروى ضلع جنوبى پارك مجتمع مسکونى سروستان طبقه اول سمت 
غرب، که اسناد مالکیت آن در صفحه 239 دفتر 499 محلى ذیل شماره ثبت 100079 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شماال در دو قسمت به طولهاى سه متر و پنجاه و هشت سانتى 
متر و سه متر و سى و سه سانتى متر اول نیم دیوار جلوى بالکن دوم دیوار و پنجره است اول 
و دوم به معبر شرقا در چهارده قســمت که قسمتهاى نهم و یازدهم آن شمالى و قسمتهاى 
سوم و پنجم و هفتم و سیزدهم آن جنوبى است به طولهاى یک متر و بیست سانتى متر و پنج 
متر و سى سانتى متر و ده سانتى متر و یک متر و بیست و نه سانتى متر و نود و دو سانتى متر و 
شصت سانتى متر و سى و دو سانتى متر و شش متر و بیست و دو سانتى متر و شصت سانتى 
متر و یک متر و شصت و نه سانتى متر و هشت سانتى متر و سه متر و شصت و سه سانتى متر و 
پنجاه و شش سانتى متر و یک متر و چهل و شش سانتى متر اول و دوم دیوارى است مشترك 
سوم تا پنجم دیوارى است ششم درب و دیوار است هفتم تا یازدهم دیوارى است دوازدهم تا 
چهاردهم دیوارى است مشترك اول و دوم به آپارتمان قطعه سوم و چهارکم به داکت پنجم 
تا نهم به راه پله و آسانسور مشاعى دهم و یازدهم به داکت دوازدهم تا چهاردهم به آپارتمان 
قطعه 3 جنوبا در پنج قسمت که قسمت پنجم آن غربى است به طولهاى شصت و دو سانتى 
متر و یک متر و بیست و سه سانتى متر و یک متر و هشت سانتى متر و دو متر و چهارده سانتى 
متر و دو متر و یک سانتى متر اول دیوارى اســت دوم و سوم نیم دیوار جلوى بالکن چهارم 
دیوار و پنجره است پنجم دیوارى است بصورت پخ اول تا پنجم به فضاى حیاط مشاعى غربا 
در سه قسمت به طولهاى نوزده متر و ده سانتى متر و ده سانتى متر و یک متر و بیست سانتى 
متر اول تا سوم دیواریســت اول و دوم به فضاى ملک مجاور شماره 42140 فرعى سوم به 
معبر پارکینگ قطعه دوازدهم تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول و با 
حق العبور از پارکینگ قطعه چهارم شماال بطول 5 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى 
است شرقا به طول 2/50 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبا طول 5 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى است غربا به طول 2/50 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى 
است انبارى قطعه ششم تفکیکى به مساحت 1/75 مترمربع واقع در زیرزمین اول که با حق 
العبور از پارکینگ قطعه دوازدهم شماال به طول 0/72 مترمربع درب و دیوار است به محوطه 
پارکینگ شرقا به طول 2/43 مترمربع دیواریست مشترك به انبارى قطعه 5 جنوبا به طول 
0/72 مترمربع دیواریست مشترك به انبارى قطعه 4 غربا به طول 2/43 مترمربع دیواریست 
به تاسیســات حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت، طبق گزارش 
کارشناس پالك فوق عبارتست از یک باب آپارتمان در طبقه اول سمت غرب یک مجتمع 
مسکونى با تعداد 12 واحد مسکونى به مساحت 139/58 مترمربع به انضمام انبارى شماره 6 
به مساحت 1/75 مترمربع و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 12/5 مترمربع که با اسکلت بتونى 
سقف تیرچه و بلوك دیوارهاى آجرى ساخته شــده است کف آپارتمان سرامیک و سیستم 
ســرمایش چیلر و گرمایش موتورخانه مرکزى پنجره هاى pvc دوجداره درهاى داخلى 
چوبى داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه که هنوز کابینت آن نصب نشده است همچنین 
شیرآالت سرویسهاى بهداشتى نصب نشده اســت داراى امتیازات آب و برق و گاز و نماى 
ساختمان سنگ و آجر و کل مجموعه داراى آسانسور و پایان ساخت مربوط به سال 1391 
مى باشد. ملکى آقاى سید سعید طباطبائى کوپائى که طبق اسناد رهنى شماره 160831- 
91/6/16 و 164577 مورخ 92/7/11 و 166615 مورخ 93/2/1 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک مورد 
نظر تا تاریخ 1400/2/15 بیمه مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 11/166/400/000 ریال (یازده میلیارد 
و یکصد و شصت و شش میلیون و چهارصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/9/6 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 673986 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/164
تحدید حدود اختصاصى

چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 253 واقع در دهق4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد نظرى  فرزند رحمت اله در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزسه شنبه 
مورخ 98/10/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.- تاریخ انتشار: چهارشنبه 98/9/6  -   670682/ م الف سید روح اله 
موسوى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /9/153                          

ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجید ایمانیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه بــه طرفیت خوانده 
حمیدرضا قربانى – خسرو ده باشى به شــوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/778 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 

98/10/11 ســاعت 3/45 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 668106/ م الف شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/154
ابالغ رأى

 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 38/98 دادنامه 789/98 
– 98/9/1مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد حسن 
فتح الهى نظرى  نشانى تهران بلوار میرزا بابایى خ شاهد نبش شاهد سوم ساختمان 1 واحد 
وکیل : حسن پاك طینت و هاجر هنرمند نشــانى : هردو نجف آباد خ شریعتى طبقه فوقانى 
بانک مهر اقتصاد واحد 2خوانده: کریم رحیمى پور  نشــانى: مجهول المکان، به خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى محمد حسن فتح الهى نظرى با وکالت آقاى حسن پاك طینت و 
خانم هاجرهنرمند   به طرفیت آقاى کریم رحیمى پور بخواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون 
تومان  به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه شــورا از توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به اظهارات وکیل خواهان و مدارك ارائه شده من جمله پرینت 
هاى واصله از بانک سامان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده مى نماید و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگردیده و الیحه اى در دفاع از خویش  ارائه ننموده 
است لذا شورا باستناد  ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و بیست هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ98/1/17 تاریخ اقامه دعوى  
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.669074/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف نجف آباد شعبه پنجم/ 9/155
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بتول یوسفان دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى  مهدى و جواد میرصادقى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 738/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 1398/10/7 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 669095/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد /9/156
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان پروین کریمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده احسان 
قاسمى آخوره سفالئى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 98/944 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/15 ساعت 9 
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 دادرسى تعیین شــده 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. 669911/ م 

الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/157
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان شرکت صنایع کاشى اصفهان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده منوچهر واحدى به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 98/783 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/11 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 669935/ م 

الف شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 9/158
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 980662 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر  محکوم علیهم شرکت 
پوشینگر  به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال  بابت اصل خواسته درحق محکوم له حسین 
صمدیان و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شده 
است  ، نموده است . صورت اموال مورد مزایده براساس برسى هاى انجام شده توسط اینجانب 
قیمت پایه هر متر مربع از عایق فویل دار پشم ســنگ با تراکم 50Kgبه مبلغ 180/000 
ریال یکصدو هشتاد هزار ریال و براى هر رول با ابعاد 1/2 متر * 10 متر به مبلغ 000 / 160 
/ 2 دومیلیون یکصدو شــصت هزار ریال برآورد و اعالم مى گردد . باتوجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودر مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  زمان برگزارى مزایده : 20 / 9 / 98 از ســاعت 8 الى 
8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد 
. برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا 
عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 672887 دادورز اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 9/160 
مزایده اموال منقول

شماره : 1444/95 - اجراى احکام شوراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 1444/95  
موضوع علیه رسول خدادادى و له حســینعلى ملکى  در تاریخ 98ْ/09/24 به منظور فروش 
یکدستگاه آمیکو به شــماره انتظامى 369 ع 91 ایران 23  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در محل شوراى فالورجان دفتر اجراى احکام اتاق شماره 319 برگزار نماید . اموال 
موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 270/000/000 ریال ارزیابى 
شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام 
از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شــده شروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد 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 همراه داشته باشندم/الف :  671047  مدیر احراى احکام شوراى فالورجان/ 9/167 



استاناستان 07073633 سال شانزدهمچهارشنبه  6 آذر  ماه   1398

مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 
در اجراى نیابت اعطایى از شــعبه 5 اجراى احکام زنجان که دراین اجرا به شماره پرونده 
970191 اجرا ثبت گردیده آقــاى حجت اله کمانــى فرزند عزت اله بــه پرداخت مبلغ 
153/667/985 /2 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 500 / 6 ریــال بابت هزینه 
کارشناسى در حق شرکت روى ناب و مبلغ 399 / 683 / 107 ریال بابت حق االجرایدولتى 
در حق صندوق دولت محکوم شده است که درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکار شامل پالك ثبتى 25141 / 406 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب پاسخ 
استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شــماره 139405802035001819 مورخ 
11/26 / 94 میزان ششــدانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى ملک واقع در درشاهین شــهر بلوار شهید بهشتى مخابرات 
فرعى 13 غربى نیم فرعى دوم شــمالى پالك 65 واحد هم کف کــه یک واحد آپارتمان 
مسکونى در طبقه هم کف از یک ساختمان به مساحت 80 / 111 متر مربع و مساحت اتاق 
فوقانى 42 / 11 متر مربع باقدرالحصه و قدر الســهم از عرصه مشاعى و داراى پارکینگ 
اختصاصى هم کف به شــماره 25143 فرعى از اصلى فوق بوده و داراى سند مالکیت به 
شماره سریال 097577 – 89 / الف 32 مى باشد واحد مزبور داراى سالن پذیرایى با کف 
سازى از نوع سرامیک و دیوارها با پوشش گچى با نقاشى و درقسمتى کاغذ دیوارى و سقف 
از نوع کناف بوده دو اتاق خواب در همکف و یک اتــاق خواب در نیم طبقه روى پارکینگ 
دربها از نوع چوبى آشپزخانه اپن سرویس بهداشتى شامل توالت و حمام دراى کف سازى 
سرامیک و دیوارهاى کاشى کارى سیستم گرمایشى از نوع پکیج بعالوه رادیاتور و داراى 
کنتور آب مشترك ولى انشــعاب برق و گاز بصورت مستقل وداراى راه پله مشترك بدون 
آسانســور مى باشــد که به میزان 000 / 000 / 200 / 4 ریال ارزیابى شده است  و نظریه 
کارشناس مصون از ایراد و اعتراض بوده است . ضمنا طبق استعالم صورت گرفته از اداره 
ثبت اســناد پالك فوق داراى یک مورد محدودیت رهنى دفتر امالك به شماره 17796 
مورخ 02 / 10 / 1391 دفترخانه 129 اصفهان به مبلغ 434 / 974/ 750 ریال تا مورخ 26 
/ 8 / 98 نفع بانک اقتصاد نوین مى باشد که مرتهن موافقت خود را با وصول مبلغ یاد شده 
اعالم داشته که بعد از مزایده ابتدا مبلغ رهنى پرداخت و مازاد آن به محکوم له پرداخت مى 
شــود . وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق 
گزارش مورخ 8 / 6/ 98 مامور اعزامى ملک خالى از ســکنه مى باشد و  در اجراى ماده 51 
فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى 
شامل مبلغ 000 / 500 / 6 ریال بابت دستمزد کارشناســى و 000 / 000 / 1 ریال هزینه 
نشرآگهى مقدار ششدانگ از میزان مالکیت محکوم  علیه در روز چهارشنبه مورخ 20/ 9 / 
98  ساعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر 
. مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 
667865 – م الف  نصیرى - دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر  / 9/161 

ابالغ رأى
راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 504/98 دادنامه 
728/98- 98/8/11 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف امیر آباد خواهان: 
مجتبى سفرى نشانى آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم 
واحد 15  وکیل خواهان : مجتبى حقیقى - سمیه رســتمى نشانى : نجف آباد خ امام کوى 
ارشاد مقابل حسینیه ارشاد پ 5 خوانده: مصطفى حاج هاشمى  نشانى: مجهول المکان، به 
خواسته: مطالبه یک فقره چک گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى سفرى به طرفیت مصطفى 
حاج هاشمى  با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک  به مبلغ پنج میلیون تومان عهده بانک 
صادرات به شماره هاى 773758و خسارت تاخیر تادیه از زمان 91/5/10 به انضمام هزینه 
هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده 
و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه 
بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 
198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یکصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و 
تادیه از مورخ 91/5/10  تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد.670392/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف نجف آباد – امیر آباد شعبه پنجم/ 9/162
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 351/98 دادنامه 806/98-
98/8/20 مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
سعادت شاپورى نشانى: نجف آباد خ امیر کبیر فروشــگاه لوازم التحریر سعادت شاپورى  
وکیل خواهان : اکرم شاپورى نشــانى : چها راه اهللا اکبر روبه روى میوه سراى ولى عصر 
سمت چپ خوانده: هادى سلطانى ازان اخارى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 053341- 95/4/10 جمعا به مبلغ 15/000/000  ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سعادت 
شاپورى با وکالت خانم اکرم شاپورى به طرفیت هادى سلطانى ازان اخارى به خواسته به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 

داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه 
و ابراز نداشته دعوى و مســتندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى 
مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000  ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/332/500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد 
مى باشد.670637/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد شعبه دوم 

حقوقى/ 9/163
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007003336- تاریخ ارسال نامه : 1398/09/02 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 15/2838 واقع در فالورجان بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى محمدباقرى فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1398/10/03  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
، لذا به موجب این آگهــى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ انتشار 

:1398/09/06 - م الف / 670542 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 9/166 
اخطار اجرایى

 مشخصات محکوم علیه 1- میثم ایزدى فرزند حســن 2- منیژه اشیردى فرزند فریدون 
3- فرهاد فربد فرزند رستم  4- فرنوش فربد فرزند رستم  5- رویا فربد فرزند رستم به نشانى 
1- فالورجان سودرجان بلوار بهارستان- 2و3و4و5 فوالدشهر آ3 پالك 519 - مشخصات 
محکوم له مجید پورپشــنگ فرزند عزیزاله به نشانى اصفهان خ خرم کوى فاطمیه پالك 
31 محکوم به- به موجب رأى شماره 691/98  تاریخ 98/08/28 فالورجان شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
محکومیت خوانده ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و تنظیم و انتقال سند ثبتى و رسمى یک دستگاه سوارى بسترن به نام خواهان و محکومیت 
خواندگان (وراث رستم فربد) به پرداخت مبلغ 560/000 ریال هزینه دادرسى .و نیم عشر در 
حق صندوق دولت به شماره انتظامى 554 ى 36 ایران 23  -ماده 34 قانون اجراى احکام 
همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریح اعالم نماید . م الف 673019 دفتر شعبه شوم مجتمع شماره یک شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان/ 9/168  
ابالغ رأى

رأى شورا- در تاریخ  در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1204/98 
از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى احمد دهقان به طرفیت 
1- امید نظرى 2- عبدالصمد چقانى به خواسته الزام به تنظیم سند خودروى سوارى هاچ 
بک پراید به شــماره انتظامى 278 و 31 – ایران 63 به انضمام خسارات دادرسى شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق قولنامه مورخ 97/01/18 که موید وقوع عقد 
بیع خودرو موصوف بین خواهان و خوانده ردیف اول اســت . پاسخ استعالم صورت گرفته 
از راهور که بیانگر ثبت خودرو به نام خوانده ردیف دوم است و احراز و تسلسل عقود دعوى 
خواهان را وارد دانسته مســتنداً به مواد 362 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف 
دوم به حضور در دفتراسناد رسمى و انتقال سند خودرو موصوف به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ سیزده هزارتومان بابت هزینه دادرســى صادر و اعالم مى نماید . در خصوص دعوى 
خواهان با خواسته فوق به طرفیت خوانده ردیف اول به لحاظ آنکه سند خودرو  به نام وى 
نیست مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید . رأى صــادره در خصوص خوانده ردیف دوم غیابى و  
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان مى باشد و در 
خصوص خوانده ردیف اول ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 
هاى عمومى شهرستان فالورجان مى باشد  م الف 672815  . زهرا قاسمى - قاضى شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 9/169 
 تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007003333- تاریخ ارسال نامه : 1398/09/02 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 19/1193 واقع در جعفرآباد فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى خداداد محمودى برام 
فرزند حیدر در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1398/10/08  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ 

انتشار :1398/09/06 - م الف / 670581 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 9/165 

شــرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 48903 و شناســه ملى 
10260671717 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شعبه شــماره 2 شرکت در نشانى 
اصفهان-دهستان جبل-روســتا شهرك صنعتى 
کوهپایه-محله شــهرك صنعتى کوهپایه-خیابان 
اصلى-خیابان نهم-پالك 15,001- طبقه همکف 
کدپستى 8137131794 به مدیریت رامین کاله 
دوز به شــماره ملى 1288158841 ایجاد گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(671783)

 شرکت چکاوك نور زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 34698 و شناسه ملى 10840120727 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ1398/06/27 موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد : ارائه کلیه فعالیت هاى مدیریتى منابع انسانى ، مطالعه امکان سنجى ، توجیه فنى اقتصادى و زیست محیطى و مشارکت و طرح 
و نصب معیارهاى فنى طرح ها، تعمیر و مرمت ساختمان ها ، خدمات انباردارى، تعمیر و نگهدارى تاسیساتى، سرمایه گذارى در انواع شرکت ها،

 انجام کلیه فعالیت هاى حسابدارى و مالیاتى شــامل (تنظیم اظهارنامه مالیاتى، دفاتر قانونى، سیستم هاى حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، 
ترازنامه مالى، گزارشات فصلى و بیمه) - همچنین ارائه کلیه خدمات کامپیوترى اعم از نرم افزار و سخت افزار (بجز نرم افزارهاى فرهنگى و 
هنرى) - خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت – شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى 
در داخل و خارج از کشور - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى - اخذ وام وتســهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت : در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (671827)

شــرکت نوید ســپهر ســالمتى با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57143 و شناســه ملى 
14006244866 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فــوق العاده مــورخ1397/03/02 مرکز 
اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى : 
شهر اصفهان - خیابان سهروردى - خیابان باغ زیار 
(14) - پالك 15 ساختمان آبتین - طبقه دوم - واحد 
5 - کد پستى 8177766147 تغییر یافت و ماده 
مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (671794)

شرکت پویا طرح بختیارى ( سهامى خاص) به شماره 
ثبت 16368 و شناســه ملــى 10260373061 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1397/04/10 محل شــرکت از قزوین به 
شماره ثبت 14163به استان اصفهان - شهرستان 
اصفهان - بخــش مرکزى - شــهر اصفهان-محله 
شــریف شــرقى-کوچه دوم-خیابان امام خمینى-

پالك 0-ساختمان الماس-طبقه دوم-واحد 205 کد 
پســتى 8189739993 ) انتقال یافت و ذیل شماره 
16368 ثبت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (672594)

آگهى تغییرات آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

اصًال همین که هست خیلى هم خوب اســت، تغییرش هم ندهید که 
مشــترى ها مى پرند! بگذارید در کف خیابانى که زمانى شاه عباس در 
آن قدم مى زد، دست باکفایت کافه دار و رســتوران دار و فست فودى 

نمایان باشد. 
داریم از حــال و وضع این روزهاى خیابان چهاربــاغ حرف مى زنیم؛ از 

مهمترین خیابان اصفهان، بعد از پیاده راه شدنش. 
این روزها قــدم زدن در چهارباغ براى جماعت فرهنگ دوســت لذت 
چندانى ندارد. چپ و راست بوى فست فود است که توى دماغت مى زند 
و صندلى ها و میزهاى بدهیبتى که از جلوى چشمانت رژه مى روند. اینها 
را گوشه گوشه خیابان (سابق) چهارباغ چیده اند و دوروبرش را هم گلدان 
گذاشته اند که مثًال جلوه اى به محل ببخشد تا به کسانى که مى خواهند 
دمى با شکمشان سر کنند آنقدرها هم بد نگذرد! اصًال  انگار نه انگار که 

دارى در فرهنگى ترین خیابان اصفهان قدم مى زنى. 
وسط خیابان هم که داغ دل دوســتداران میراث فرهنگى را تازه کرده 
که مى گویند به قیمت از بین بردن یادگارهاى زیرزمینى عصر صفوى، 
براى عصرهاى دوستداران فست فود مى خواهند حوض و فواره بسازند 
که از بودن در چهارباغ و گذران عمر در کنار اطعمه و اشربه بیشتر لذت 
ببرند! مسئوالن البته تکذیب مى کنند که چیزى را ویران کرده اند تا چیز 
جدیدى ساخته باشند اما به هر حال، ادعاى آن طرفى ها سرجایش است.

برخى دیگر از مسئوالن البته مى گویند این وضع دائمى نیست و چهارباغ 
از زنگار فست فودى ها پاك مى شــود اما ُگل بحث ما این است که به 
فرض اگر هم وعده دوست محقق شد و روزى رسید که دیگر خبرى از 
هیچ کدام از آالینده هاى بصرى و بویایى(!) در چهارباغ نبود، این یعنى 
فرهنگى ترین خیابان اصفهان هم به کارکــرد اصلى اش که مرجع و 

مأواى فرهنگ و هنر است بازگشته است؟
قبل از پاسخ به این ســئوال، اجازه بدهید ببینیم بارزترین نشانه هایى 

که مى تواننــد خیابان چهاربــاغ را به این صفات بشناســانند کدامند: 
اول؛ کتابفروشــى ها، دوم؛ سینماها، سوم؛ ســالن هاى تئاتر و چهارم؛ 
کیوسک هاى مطبوعاتى. دورنماى این اشاره ها و نشانه ها را براى هر 
که ترسیم کنى، یعنى دارى نزدیک ترین ساختارهاى فرهنگى و هنرى 
خیابان چهارباغ را براى او مجسم مى کنى. یعنى مى توانى به او بگویى 
چهارباغ اصفهان فرهنگى ترین خیابان ایران اســت به دلیل وجود این 

نمادها در آن.
این وسط اما یک مشکل وجود دارد. کتابفروشى ها، بعضًا به فست فود 

تبدیل شده اند یا قرار است تبدیل شــوند و آنهایى هم که فعًال تصمیم 
دارند بمانند، خیلى رونقى ندارند. سینماها هم اگر چه دو تایش بعِد عمرى 
نو نوار شده ولى مهمترینش همچنان تلى از ویرانى و خاك و خل است 
که غم به دل هر دوســتدار فرهنگ و هنرى که از مقابلش رد شود مى 
نشاند و تازه بگذرید که چهارباغ روزگارى سینماهاى بسیار بیشترى هم 
داشت که فعًال همین دو تا نو نوار شده برایش باقى مانده. سالن هاى تئاتر 
هم که اصًال نیستند تا درباره شان چیزى بگوییم! هر چه هست خاطره 
است و یادآورى روزگارى که مکتب اصفهان در هنرهاى نمایشى خوش 

مى درخشــید. پس مى ماند دکه هــا؛ یعنى پیشــخوان هاى عرضه 
مطبوعات که چهارپنج تایى مى شــوند و با هیبت هــاى چهل پنجاه 
ساله شان(!) مثًال قرار است روزنامه و مجله به دست مخاطب برسانند. اما 
مثل کتابفروشى ها،  کسب و کار اینها هم بى رونق است بس که کسى 
پیدا نمى شــود پولش را خرج مطبوعات کند و اگر نبود آن پاکت هاى 
خوش بر و روى سیگار که عاشقان دود را به سوى خود مى کشاند، چه بسا 

سرنوشت دکه ها هم کم از سالن هاى تئاتر نبود !   
با این اوصاف فعًال هر که هر چقدر هم شــعار بدهد که مى خواهیم این 
موجودیت تاریخى تازه پیاده راه شده را به عرصه فرهنگ تبدیل کنیم، 
فقط مى خواهد رضایت دل این و آن را جلب کند، اگرنه، کو نشانه هاى 
فرهنگ که حاال قرار باشد در چهارباغ خودنمایى کند! نه کسى رغبتى 
به تأسیس کتابفروشى دارد، نه دکه هاى مطبوعاتى امیدى به رونق پیدا 
کردن از ِقَبل فروش روزنامه و مجله دارند و نه دورنماى ســینما و تئاتر 
به روزگار درخشــانش در این خیابان نزدیک اســت. الاقل تا امروز که 
امیدى به فرهنگى شــدن چهارباغ با این چهار نماد نیست. از تأسیس 
بازارچه هاى گاه و بیگاه و اطوارهاى نمایشــى عموهــا و خاله ها که 
بى مناسبت و با مناســبت در کف این خیابان و مقابل جمعیت گردآمده 
دورشان از محسنات نظافت مى گویند و اهمیت صرفه جویى در مصرف 
آب را یادآور مى شوند و مسابقه هاى هزاربار کپى شده براى «کودکان و 
نوجوانان عزیز» را مجریگرى مى کنند هم بگذرید که کارشان به هر چه 

بخورد، به فرهنگ و هنر نمى خورد!
پس نتیجه اینکه فعًال دم را غنیمت شــمرید و دســت اهل و عیال را 
بگیرید و دور از هیاهوى خیابان هاى دور و بر، سوار ماشین برقى هاى 
چهارباغ شوید و بعد از کلى لذت و قهقهه، یک دل سیر فست فود نوش 
جان کنید و به «فرهنگ» و «پاتوق فرهنگــى» و رابطه اش با خیابان 
چهارباغ هم فکر نکنید کــه خاصیت هرچه به بدن زده اید را یکســر 

مى پراند!

با وجودى که مسئوالن گفته بودند افزایش قیمت سوخت هیچ 
تأثیرى بر قیمتگذارى ها ندارد ولى این روزها قیمت میوه هاى 

مصرفى در میدان میوه و تره بار افزایش قیمت داشته است.
به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، قیمت انواع میوه در بازار 
این روزها به گونه اى است که تقریبًا همه میوه ها در بازار با 
قیمت هاى مختلف و باالیى فروخته مى شود. عرضه و تقاضا 
یکى از معیارهاى افزایش و یا کاهش قیمت هاست برخى 
از اقالم همچون صیفى جات که در بــازار کمترین عرضه 
را داشته ولى بیشترین افزایش قیمت مربوط به همین اقالم 
است، براى مثال قیمت گوجه فرنگى و خیار به دلیل پایان 
فصل و عرضه کم، بیشــترین افزایش قیمت را داشته و در 

مقابل شلغم که تولید و عرضه آن امسال زیاد بوده، کاهش 
قیمت داشته است.  در حال حاضر افزایش قیمت کرایه حمل از 
شهرستان مبدأ تا اصفهان در افزایش قیمت همه اقالم میوه و 
تره بار مؤثر بوده و درحالى با افزایش قیمت همراه شده که این 
افزایش قیمت عمدتاً مربوط به افزایش کرایه کامیونداران با 
مجوز اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان است.
این افزایش قیمت و کرایــه ها صرفاً از جیب مصرف کننده 
هزینه مى شود و این مصرف کننده نهایى است که از پس 
این افزایش قیمت متضرر مى شــود، حال اگر یارانه کمک 
معیشتى اخیر  را هم دریافت نکرده باشد که ضررى مضاعف 

باید متحمل شود.

شهر اصفهان از دهم تا شانزدهم آذر ماه میزبان «هفته 
فیلم لهستان» خواهد بود و ششمین هفته فیلم اروپا با 
عنوان «هفته فیلم لهســتان» بعد از تالش هاى بسیار 
در اخذ مجوزهاى الزم، همزمان با تهران و شــیراز در 
نصف جهان نیز برگزار مى شود. در سال گذشته تالش 
بســیارى براى برگزارى «هفته فیلم لهستان» انجام 
شــد که ناکام ماند و با تالش بســیار امسال اصفهان 
توانست میزبان فیلم هاى ماندگارى از کشور لهستان 

شود.
مهمان ویژه «هفته فیلم لهســتان» در شهر اصفهان 
خانم «یوانا کاس کراوزه»، کارگردان، فیلمنامه نویس، 

تهیه کننده و نویســنده بعضى از مهمترین و شــناخته 
شــده ترین فیلم هاى لهســتانى در دهه هــاى اخیر 

است.
بر این اساس فیلم «پاپوشا» از یوانا کاس کراوزه در روز 
دوشنبه هفته آینده ساعت 17 اکران مى شود و پس از 
اکران ایــن فیلم، مهمان ویژه «هفته فیلم لهســتان» 
کارگاه آموزش فیلمســازى با موضوع سینماى هنرى 
ایران و لهستان و تولید مشــترك با حضور یوانا کاس 

کراوزه برگزار خواهد شد.
فیلم هاى «هفته فیلم لهستان» همانند دیگر هفته هاى 

فیلم اروپا به شکل رایگان اکران مى شود.

«هفته فیلم لهستان» در  
اصفهان برگزار مى شود

افزایش قیمت میوه در میدان 
میوه و تره بار اصفهان

افزایش صدمات 
ناشى از نزاع 

مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان اصفهان گفت: در 
هفت ماهه سـال جـارى از کل مراجعان نـزاع تعداد 
9666 نفر زن و 18 هزار و 143 نفر مرد بوده اند. على 
سلیمان پور با اشاره به افزایش آمار مراجعان به دلیل 
نزاع در هفت ماهه سـال جارى خاطرنشـان کرد: در 
هفت ماهه سـال جارى تعداد 27 هزار و 809 نفر به 
دلیل صدمات ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى 
اسـتان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در مقایسـه 
با مدت مشابه سـال قبل معادل 2/5 درصد افزایش 

یافته است.

دانشگاه نجف آباد 
طالیى شد

معاون پژوهـش و فنـاورى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحد نجف آباد از کسـب مدال طالى تیـم این واحد 
دانشـگاهى در جشـنواره بین المللى نـوآورى انرژى 
کره جنوبى خبـر داد. حمید منتظرالقائـم اظهار کرد: 
«تیم دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد متشکل از 
دانشجویان و دانش آموختگان این واحد دانشگاهى 
بـا طـرح «آب شـیرین کن خورشـیدى» موفـق بـه 
کسـب رتبه نخسـت جشـنواره بین المللـى نوآورى 
انـرژى 2019 کـره جنوبى شـد. وى این جشـنواره 
را یکـى از بزرگ تریـن رویدادهـاى حـوزه انـرژى

 برشمرد.

خبر دِر باغ سبز به فست فود در پاتوق فرهنگى چهارباغ!
مهران موسوى خوانسارى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 شــیطان بزرگ تریــن مانــع بــراى دینــدارى و زیانبارترین و 
آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماســت! شــیطان از کسانى 
که دشــمن سرســخت شــما هســتند و براى درهم شکستنشــان 
کمر بســته اید خطرناك تر اســت. مــردم! آتش خشــم خود را 
ضد شــیطان به کار گیرید و ارتباط خــود را بــا او قطع کنید. 
به خدا ســوگند، شــیطان بر اصل و ریشه شــما فخر فروخت و 

موال على (ع)بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیب گرفت.
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آگهى مزایدهآگهى مزایده چاپ اول

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

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

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

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

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

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

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

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

1032 -221237/8519/800/000/000

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  98/09/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/09/17

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:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی  آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/09/06

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

اجراى خط انتقال فاضالب و باقیمانده شبکه جمع آورى 98-3-164/6
11,770,376,127589,000,000جارىمحله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابى کیفى)

اجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب ملک آباد باغبهادران98-3-200/3
7,819,336,143391,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بناى 98-3-201/3
2,417,831,437121,000,000جارىحدود100 متر مربع در محدوده شهر اصفهان

عملیات زیر سازى و آسفالت محوطه مسابقات مهارت  98-3-224
5,093,076,612255,000,000جارىبختیار دشت

نوبت دوم

نوبت اول

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

با این طرح هاى حرفه اى، دکوراتور خانه خود باشید

یک طراح داخلى خوب بیش از هر چیز شــنونده خوبى است. طراحان براى ایجاد هدف 
نهایى براى هر پروژه به خواســته هاى صاحبان خانه گوش مى دهند، بنابراین مدتى را 
صرف پاسخ دادن به سئواالت خود کنید. اگر مى خواهید آشپزخانه خود را مجدداً بازسازى 

کنید، با طرح این سئوال شروع کنید که هدف کلى از نوسازى چیست؟
شاید شما مى خواهید این فضا جذابیت بیشترى داشته باشد ، یا شاید مى خواهید مکانى 

روشن تر براى پخت و پز یا فضاى کارى بزرگ ترى داشته باشید.
با تعیین هدف نهایى خود مى توانید شــروع به برنامه ریزى فرایند طراحى داخلى خود 
کنید. انجام این کار شانس شما را براى همســو قرار دادن کلیه اطالعات و منابع الهام 
بخش مرتبط یارى مى رساند و از سردرگمى و غرق شدن در دنیاى نامحدود ایده ها شما 

رانجات مى دهد.

این قانون به این معنى اســت که در دکوراســیون بهتر اســت 60٪ از رنگ هاى اصلى پالت یا رنگ انتخابى به عنوان رنگ اصلى، 
30٪ از رنگ هاى فرعى و 10٪ از رنگ هاى تأکیدى براى ایجاد ریتم در فضا استفاده شــود.براى دکوراسیون مناسب بین رنگ ها، 
بافت ها و تم هاى به کار رفته بایستى انسجام وجود داشته باشــد طراحان حرفه اى به طور معمول از این قاعده استفاده مى کنند و از 
این طریق با ترکیب نمودن بافت و یا تم دلخواه به این ترکیب به نحوى هوشــمندانه از عدم ســنخیت یا هرج و مرج در دکوراسیون
مى پرهیزید. فراموش نکنید براى استفاده از این قانون بایستى دایره رنگ را بشناسید و با رنگ هاى اصلى-فرعى و یا تأکیدى آشنا باشید.

چهارمین قدم براى تبدیل شــدن به دکوراتور منزل خود این موضوع اســت که 
فراموش نکنید طراحى دکوراسیون داخلى باید نشــان از هویت و سبک زندگى 
شما باشد و در واقع درباره شما چیزى را به مخاطب انتقال دهد یک طراح داخلى 
احتماًال از شما در مورد سبک شخصى شما سئوال مى کند ، بنابراین براى تغییرات 
به سبک زندگى و عالقه مندى هاى خود یا افراد خانواده توجه کنید و یا از آنها کمک 
بگیرید ممکن است به سفر عالقه داشته باشید و تمایل به نمایش یادگارى هایتان 
در خانه داشته باشید و یا حیوان خانگى شما سبک خاصى از دکوراسیون را برایتان 
محدود کند یا صندلى کالسیک که از گذشته از مادربزرگ به جاى مانده به هویت 
بخشى فضاى شما کمک نماید در هرحال این عناصر معرف شما هستند و قطعاً در 
گیرایى فضا براى دیگران و شناخت شما و همچنین تمایل به ماندن در فضا و ایجاد 

دلبستگى براى خود شما بسیار موثر هستند.

سومین مرحله ســازماندهى فضایى و انتخاب سبک براى دکوراسیون است بهتر اســت عناصرى که باید 
خریدارى، حفظ و یا حذف کنید را در نظر بگیرید و با عناصر موجود به خصوص در کمبود بودجه تصمیم گیرى 
کنید از مبلمان درشت شروع کنید و براى تکمیل فضا از المان هاى دکورى براى گرم تر شدن و هویت بخشى 
استفاده کنید. از دیگر نکات مهم، توجه به این موضوع است که عملکرد را در اولویت قرار دهید زیرا خانه بایستى 
مکانى امن و راحت براى ایجاد آسایش باشد سپس زیبایى و آراستگى در احساسات شما مؤثر هستند بنابراین 

سبک دکوراسیون و مبلمان را براساس راحتى، نیازهاى ضرورى و سبک زندگى خود انتخاب کنید.
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هدف خود را مشخص کنید

سبک هاى دکوراسیون را بشناسید

استفاده از قانون 10-30-60

سبک شخصى و هویت بخشى به منزل

در آخر مى توان گفت براى 
چیدمان منزل عجله نکنید اگر براى اولین 

خانه خود به مبلمان و دکوراسیون نیاز دارید با 
اصول اولیه باال شروع کنید و اجازه دهید به مرور و با 

گذر زمان فضا و نیازمندى هاى حرکت و با فعالیت در فضا، 
شما را هدایت کند از اینکه همه خانه را همزمان چیدمان و 

دکور کنید بپرهیزید و اگر انجام اصول اولیه این کار براى شما 
دشوار است مى توانید از متخصصین کمک بگیرید زیرا هزینه 
اشتباهات و خرید مبلمانى که بعدها دوستشان ندارید و یا 
باهم هماهنگ نیستند بسیار گران تر از کمک گرفتن از 

متخصصین محسوب مى شود. www.nesfejahan.net


